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7.5.2020 A9-0021/42

Predlog spremembe 42
Daniel Freund
v imenu skupine Verts/ALE
Franco Roberti, Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, 
Karen Melchior

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

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poziva upravo, naj opozarja na 
kodeks ravnanja za poslance, ki določa, da 
morajo slednji delovati izključno v 
splošnem interesu ter svoje delo opravljati 
nepristransko, z integriteto, pregledno, 
marljivo, pošteno, odgovorno in spoštljivo 
do ugleda Parlamenta; opozarja, da kodeks 
ravnanja opredeljuje nasprotje interesov in 
načine, kako naj poslanci ravnajo v zvezi z 
njim, pa tudi pravila o poklicnih 
dejavnostih nekdanjih poslancev;

27. poziva upravo, naj opozarja na 
kodeks ravnanja za poslance, ki določa, da 
morajo slednji delovati izključno v 
splošnem interesu ter svoje delo opravljati 
nepristransko, z integriteto, pregledno, 
marljivo, pošteno, odgovorno in spoštljivo 
do ugleda Parlamenta; opozarja, da kodeks 
ravnanja opredeljuje nasprotje interesov in 
načine, kako naj poslanci ravnajo v zvezi z 
njim, pa tudi pravila o poklicnih 
dejavnostih nekdanjih poslancev; poziva 
Parlament, naj skrbi za spoštovanje tega 
kodeksa v celoti, med drugim proaktivno 
in sistematično prosi nekdanje poslance, 
naj ga obveščajo o svojih poklicnih 
dejavnostih po izteku mandata, ter redno 
obvešča organ za podelitev razrešnice o 
tem, ali poslanci ta kodeks spoštujejo;
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7.5.2020 A9-0021/43

Predlog spremembe 43
Daniel Freund
v imenu skupine Verts/ALE
Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, Karen Melchior

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

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27a. spominja, da so morali poslanci v 
izjavah o finančnih interesih navesti več 
podrobnosti v zvezi s plačnim razredom 5. 
kategorije; obžaluje, da jim še vedno ni 
treba navesti podrobnosti o plačanih in 
neplačanih zunanjih dejavnostih, zaradi 
česar nekateri vnašajo zelo ohlapne opise, 
na primer „odvetnik“ ali „lastnik 
svetovalnega podjetja“, tako da ni mogoče 
preveriti, ali bi utegnilo priti do nasprotja 
interesov v povezavi s parlamentarno 
dejavnostjo; poziva predsedstvo, naj 
dopolni obrazec za izjave in poskrbi, da 
bodo poslanci v njih navedli in objavili 
več podrobnosti, da ne bi več prihajalo do 
takšnih situacij; v zvezi s tem spodbuja 
tudi k posvetovanju z ustreznimi organi 
držav članic in izmenjavi dobre prakse; 
poziva parlamentarne službe, naj 
izboljšajo mehanizme za spremljanje in 
preverjanje izjav, med drugim podrobno 
preverijo vsaj tiste izjave, v katerih so 
navedeni razmeroma visoki postranski 
zaslužki; poziva predsedstvo, naj 
parlamentarnim službam da pooblastila, 
da od poslancev zahtevajo dodatne 
informacije, če je to potrebno za 
preverjanje; predsednika še poziva, naj 
poskrbi, da bodo poslanci spoštovali 
pravila o razkritju finančnih interesov in 
druga pravila iz kodeksa ravnanja, med 
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drugim z izrekanjem kazni;
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7.5.2020 A9-0021/44

Predlog spremembe 44
Daniel Freund
v imenu skupine Verts/ALE
Franco Roberti, Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, 
Karen Melchior

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

Predlog resolucije
Odstavek 27 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27b. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je 
bilo med letoma 2012 in 2018 najmanj 24 
kršitev kodeksa ravnanja, za katere niso 
bile izrečene kazni; poudarja, da bodo 
poslanci kodeks ravnanja spoštovali še 
manj, če kršitve ne bodo ustrezno 
sankcionirane; poziva predsednika, naj 
domnevne kršitve kodeksa podrobno 
preuči in po potrebi poslancem, ki so ga 
kršili, izreče primerne kazni;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/45

Predlog spremembe 45
Daniel Freund
v imenu skupine Verts/ALE
Franco Roberti, Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, 
Karen Melchior

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

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. poziva Parlament, naj upošteva 
nedavno sprejeto Direktivo (EU) 
2019/193711 o zaščiti oseb, ki prijavijo 
kršitve prava Unije, in posodobi svoja 
interna pravila za izvajanje člena 22c 
kadrovskih predpisov;

32. poziva Parlament, naj svoja interna 
pravila v kadrovskih predpisih povsem 
uskladi z nedavno sprejeto Direktivo (EU) 
2019/19371a o zaščiti oseb, ki prijavijo 
kršitve prava Unije, med drugim vzpostavi 
varne kanale za poročanje; poziva ga še, 
naj žvižgačem zagotovi enako raven 
zaščite kot žrtvam nadlegovanja; zahteva, 
naj generalni sekretar uvede obvezno 
usposabljanje za vodstvene kadre, da bodo 
parlamentarne uslužbence ozaveščali o 
zaščiti žvižgačev in njihovi dolžnosti iz 
kadrovskih predpisov, da prijavijo 
nezakonite dejavnosti in nepravilnosti;

_________________ _________________
1a Direktiva (EU) 2019/1937 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2019 
o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava 
Unije (UL L 305, 26.11.2019, str. 17) 

11 Direktiva (EU) 2019/1937 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2019 
o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava 
Unije (UL L 305, 26.11.2019, str. 17).

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/46

Predlog spremembe 46
Daniel Freund
v imenu skupine Verts/ALE
Ramona Strugariu, Lara Wolters, Katalin Cseh, Karen Melchior

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

Predlog resolucije
Odstavek 46

Predlog resolucije Predlog spremembe

46. opominja, da člen 11 poslovnika 
poročevalcem, poročevalcem v senci in 
predsednikom odborov po novem nalaga 
obveznost, da v svojih poročilih objavljajo 
informacije o sestankih z zainteresiranimi 
predstavniki; je zadovoljen, da je z novim 
zakonodajnim sklicem na spletišču 
Parlamenta na voljo potrebna 
infrastruktura, da lahko poslanci objavljajo 
načrtovana srečanja z zainteresiranimi 
predstavniki; poziva sekretariat, naj razširja 
podrobne informacije in organizira 
usposabljanja, da bi poslancem omogočil, 
da v celoti spoštujejo to obveznost; 
obžaluje, da sedanja infrastruktura ne 
vključuje postopka, s katerim bi lahko 
poslanci in akreditirani parlamentarni 
pomočniki posredovali predloge za 
izboljšanje na podlagi uporabniških 
izkušenj; poziva parlamentarne službe, naj 
pripravijo letni vprašalnik in rezultate 
vključijo v poročilo o uporabi orodja;

46. opominja, da člen 11 poslovnika 
poročevalcem, poročevalcem v senci in 
predsednikom odborov po novem nalaga 
obveznost, da v svojih poročilih objavljajo 
informacije o sestankih s predstavniki 
interesnih skupin; je zadovoljen, da je z 
novim zakonodajnim sklicem na spletišču 
Parlamenta na voljo potrebna 
infrastruktura, da lahko poslanci objavljajo 
načrtovana srečanja z zainteresiranimi 
predstavniki; poziva sekretariat, naj razširja 
podrobne informacije in organizira 
usposabljanja, da bi poslancem omogočil, 
da v celoti spoštujejo to obveznost; 
obžaluje, da sedanja infrastruktura ne 
vključuje postopka, s katerim bi lahko 
poslanci in akreditirani parlamentarni 
pomočniki posredovali predloge in 
povratne informacije za izboljšanje na 
podlagi uporabniških izkušenj; pozdravlja 
dejstvo, da je generalni sekretar tem 
službam naročil, naj to orodje povežejo z 
registrom za preglednost in zakonodajnim 
observatorijem, in spodbuja vsa 
prizadevanja za nadaljnje izboljšave 
orodja, med drugim z možnostjo obdelave 
podatkov o srečanjih s predstavniki 
interesnih skupin, ki jih evropski poslanci 
objavljajo na spletišču Parlamenta, v 
strojno berljivi obliki, z možnostjo 
povezave srečanja s članstvom v 
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delegaciji, z navedbo, da je srečanje 
potekalo na ravni uslužbencev, z 
možnostjo povezave med vnosi na 
spletišču Parlamenta in osebnimi spletišči 
poslancev ter s prevodom te infrastrukture 
v vse uradne jezike Unije; Parlament še 
poziva, naj poslance izčrpneje obvešča o 
obveznosti poročevalcev, poročevalcev v 
senci in predsednikov odborov, da 
objavijo informacije o teh srečanjih;
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7.5.2020 A9-0021/47

Predlog spremembe 47
Daniel Freund
v imenu skupine Verts/ALE
Franco Roberti, Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, Agnes Jongerius, Ramona Strugariu, 
Karen Melchior

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

Predlog resolucije
Odstavek 72 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

72a. znova poudarja, da je izbruh 
koronavirusa višja sila, zaradi katere je 
moral Parlament iz parlamentarnega 
koledarja za leto 2020 izbrisati kar nekaj 
izmed 12 zasedanj v Strasbourgu; vztraja, 
da stroškov in zdravstvenih posledic 
koronavirusa ne bi smeli še povečati z 
dragim potovanjem v Strasbourg; odločno 
poziva države članice, naj odstopijo od 
izvajanja ustanovne pogodbe in ne 
vztrajajo pri nadomestnih zasedanjih v 
Strasbourgu;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/48

Predlog spremembe 48
Daniel Freund
v imenu skupine Verts/ALE
Franco Roberti, Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, Agnes Jongerius

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

Predlog resolucije
Odstavek 72 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

72b. spominja, da je večina poslancev 
Parlamenta vztrajno ponavljala, da ima 
vsakomesečna selitev iz Bruslja v 
Strasbourg pretirano finančno in okoljsko 
ceno, ki je volivcem in davkoplačevalcem 
ni mogoče upravičiti; poziva države 
članice, naj ocenijo, ali je izpolnjevanje 
obveznosti, da 12 parlamentarnih 
zasedanj na leto poteka v drugem kraju, v 
spremenjenih svetovnih okoliščinah še 
sprejemljivo iz finančnega in 
zdravstvenega vidika;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/49

Predlog spremembe 49
Daniel Freund
v imenu skupine Verts/ALE
Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, Karen Melchior

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

Predlog resolucije
Odstavek 107

Predlog resolucije Predlog spremembe

107. priznava politiko ničelne tolerance 
do nadlegovanja na vseh ravneh v 
Parlamentu, vključno s poslanci, 
uslužbenci in akreditiranimi 
parlamentarnimi pomočniki, in sprejete 
ukrepe zoper nadlegovanje na delovnem 
mestu, še zlasti posodobljen načrt za 
uvedbo preventivnih ukrepov in ukrepov 
zgodnje podpore v primerih sporov in 
nadlegovanja med poslanci in 
akreditiranimi parlamentarnimi pomočniki, 
praktikanti in drugimi zaposlenimi, ki ga je 
predsedstvo sprejelo 12. marca 2018, 
zunanjo revizijo interne prakse in 
postopkov Parlamenta, vzpostavitev mreže 
zaupnih svetovalcev in uvedbo funkcije 
mediatorja ter organizacijo javnih 
predstavitev s strokovnjaki za 
nadlegovanje na delovnem mestu; 
ugotavlja, da naj bi bili rezultati notranje 
revizije nared v začetku novembra 2018, in 
zahteva, da se mu jih posreduje, takoj ko 
bodo na voljo; poziva k obrazložitvi te 
zamude; pozdravlja dejstvo, da so nekatere 
skupine svoje poslance odločno spodbudile 
k udeležbi na usposabljanjih o dostojanstvu 
in spoštovanju na delovnem mestu, da bi 
bili za zgled, in poziva k tečajem za 
poslance in uslužbence; pričakuje popolno 
in pregledno izvajanje časovnega načrta; 
vendar poziva Parlament, naj upošteva, 

107. priznava politiko ničelne tolerance 
do nadlegovanja na vseh ravneh v 
Parlamentu, vključno s poslanci, 
uslužbenci in akreditiranimi 
parlamentarnimi pomočniki, in sprejete 
ukrepe zoper nadlegovanje na delovnem 
mestu, še zlasti posodobljen načrt za 
uvedbo preventivnih ukrepov in ukrepov 
zgodnje podpore v primerih sporov in 
nadlegovanja med poslanci in 
akreditiranimi parlamentarnimi pomočniki, 
praktikanti in drugimi zaposlenimi, ki ga je 
predsedstvo sprejelo 12. marca 2018, 
zunanjo revizijo interne prakse in 
postopkov Parlamenta, vzpostavitev mreže 
zaupnih svetovalcev in uvedbo funkcije 
mediatorja ter organizacijo javnih 
predstavitev s strokovnjaki za 
nadlegovanje na delovnem mestu; 
ugotavlja, da naj bi bili rezultati notranje 
revizije nared v začetku novembra 2018, in 
zahteva, da se mu jih posreduje, takoj ko 
bodo na voljo; poziva k obrazložitvi te 
zamude; pozdravlja dejstvo, da so nekatere 
skupine svoje poslance odločno spodbudile 
k udeležbi na usposabljanjih o dostojanstvu 
in spoštovanju na delovnem mestu, da bi 
bili za zgled, in poziva k tečajem za 
poslance in uslužbence; pričakuje popolno 
in pregledno izvajanje časovnega načrta;
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kako redki so primeri nadlegovanja v 
prostorih Parlamenta, in v skladu s tem 
omeji osredotočenost na to vprašanje;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/50

Predlog spremembe 50
Daniel Freund
v imenu skupine Verts/ALE
Lara Wolters, Katalin Cseh, Sabrina Pignedoli, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, 
Pierfrancesco Majorino, Evelyn Regner, Marc Angel, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Klára Dobrev, Ramona Strugariu, Pierre Larrouturou, Karen Melchior, Franco 
Roberti

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

Predlog resolucije
Odstavek 112 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

112a. poudarja, da je izbruh 
koronavirusa zahteval sprejetje odločitev, 
ki so neposredno vplivale na uslužbence 
Parlamenta, tudi zaposlene pri 
podizvajalcih in samostojne sodelavce; v 
zvezi s tem med drugim opozarja na 
odločitev o zaprtju Hiše evropske 
zgodovine, centrov Doživi Evropo in 
pisarn EU za stike, pa tudi na 
spremenjene okoliščine samostojnih 
tolmačev ter čistilnega in gostinskega 
osebja; se zaveda, da morajo institucije, 
tudi Parlament, v sedanjih razmerah, 
povezanih s pandemijo covida-19, 
odločitve sprejemati hitro in brez odvečne 
birokracije, da bi preprečile nadaljnje 
širjenje virusa in zaščitile osebje; kljub 
temu poziva Parlament, naj pri vseh 
odločitvah spoštuje svojo družbeno 
odgovornost, da bi preprečil ali 
nadomestil izpad prihodkov, pa tudi 
odpuščanje uslužbencev, ki delajo v 
njegovih poslopjih, zaradi koronavirusa;

Or. en



AM\1204776SL.docx PE647.609v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

7.5.2020 A9-0021/51

Predlog spremembe 51
Daniel Freund
v imenu skupine Verts/ALE
Marc Angel, Milan Brglez, Brando Benifei, Klára Dobrev, Ramona Strugariu, Pierre 
Larrouturou, Lara Wolters, Katalin Cseh, Sabrina Pignedoli, Agnes Jongerius, Evelyn 
Regner, Karen Melchior, Franco Roberti, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco Majorino

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

Predlog resolucije
Odstavek 112 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

112b. opozarja na položaj praktikantov 
poslancev, političnih skupin in 
Parlamenta, ki so se preselili v enega od 
krajev dela Parlamenta, da bi pridobili 
delovne izkušnje o Uniji, zdaj pa je ta 
možnost zaradi krize močno omejena; 
poudarja, da Svet in Komisija 
praktikantom za sedanje pogodbeno 
obdobje kljub vsemu izplačujeta štipendijo 
in sta jim omogočila, da jeseni še enkrat 
začnejo prakso z novo pogodbo; poziva 
Parlament, njegove poslance in politične 
skupine, naj praktikantom ponudijo 
enako možnost;

Or. en


