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12.5.2020 A9-0102/5

Predlog spremembe 5
Hélène Laporte, Joachim Kuhs
v imenu skupine ID

Poročilo A9-0102/2020
Olivier Chastel
Načrt prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2021
(2019/2214(BUD))

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. zahteva več informacij o ureditvi in 
stroških za vzpostavitev več mobilnih 
različic Parlamentariuma, ki bi potovale po 
državah članicah in državljanom 
zagotavljale informacij o Parlamentu in 
Uniji; poudarja, da morajo biti tovrstne 
pobude decentralizirane in se izvajati iz 
središč „Doživi Evropo“, saj bi tako 
zagotovili prihranke in ravnali 
preudarno; je seznanjen, da projekt 
zajema mobilno aplikacijo, ki vsebuje 
najbolj priljubljene vsebine 
Parlamentariuma;

19. zahteva več informacij o ureditvi in 
stroških za vzpostavitev več mobilnih 
različic Parlamentariuma in obsoja 
zapravljanje davkoplačevalskega denarja 
za propagandno kampanjo, ki koristi zgolj 
sistemu Unije;
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12.5.2020 A9-0102/6

Predlog spremembe 6
Hélène Laporte, Joachim Kuhs
v imenu skupine ID

Poročilo A9-0102/2020
Olivier Chastel
Načrt prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2021
(2019/2214(BUD))

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. dvomi o uporabnosti in veljavnosti 
mobilnih različic Parlamentariuma in 
središč „Doživi Evropo“, zlasti v času, ko 
se Unija sooča z veliko zdravstveno in 
gospodarsko krizo;

Or. en
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12.5.2020 A9-0102/7

Predlog spremembe 7
Hélène Laporte, Joachim Kuhs
v imenu skupine ID

Poročilo A9-0102/2020
Olivier Chastel
Načrt prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2021
(2019/2214(BUD))

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. je seznanjen z namero Parlamenta 
in sklepom predsedstva, da se bodo 
dejavnosti in diplomatsko prisotnost 
Parlamenta razširile onkraj meja Unije, 
namreč v Indonezijo (Džakarta), Etiopijo 
(Adis Abeba) in Združene države Amerike 
(New York), ter dvomi v dodano vrednost 
te namere; poziva, naj se izvede podrobna 
in temeljita analiza reprezentančnih in 
drugih stroškov, povezanih s takšno 
širitvijo, tj. stroškov za nastanitev, 
sekretariate, osebje, bivališče in prevoz, ter 
se posreduje Odboru Parlamenta za 
proračun; poziva k sodelovanju med 
Evropsko službo za zunanje delovanje in 
Parlamentom v zvezi z naravo dela in 
statusom uslužbencev Parlamenta med 
njihovo zunanjo misijo; zahteva analizo 
dodane vrednosti sedanjega 
predstavništva Parlamenta v 
Washingtonu;

20. obžaluje namero Parlamenta, da se 
bodo dejavnosti in diplomatska prisotnost 
Parlamenta razširile onkraj meja Unije, 
namreč v Indonezijo (Džakarta), Etiopijo 
(Adis Abeba) in Združene države Amerike 
(New York), ter dvomi v dodano vrednost 
te namere; zahteva, naj se izvede podrobna 
in temeljita analiza reprezentančnih in 
drugih stroškov, povezanih s takšno 
širitvijo, tj. stroškov za nastanitev, 
sekretariate, osebje, bivališče in prevoz; 
zahteva analizo dodane vrednosti 
sedanjega predstavništva Parlamenta v 
Washingtonu; je globoko zaskrbljen 
zaradi tega novega, izjemno obsežnega 
zapravljanja davkoplačevalskega denarja 
in opozarja, da bi morala zunanja politika 
in diplomatsko predstavništvo ostati 
izključna pristojnost držav članic;

Or. en


