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Predlog spremembe  1 

Jean-Paul Denanot 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava A 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

A. ker je to drugi celotni proračunski 

postopek v novem zakonodajnem obdobju 

in četrto leto večletnega finančnega 

okvira 2014–2020, 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  2 

Nils Torvalds, Gérard Deprez, Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali) 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava E 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

E. ker je generalni sekretar v predhodnem 

predlogu načrta prihodkov in odhodkov 

Parlamenta za leto 2017 predvidel proračun 

v znesku 1.910.073.000 EUR, kar je 3,9 % 

več kot v letu 2016, od česar redni odhodki 

znašajo 1,7 %, vse skupaj pa predstavlja 

19,26 % razdelka V večletnega finančnega 

okvira za obdobje 2014–2020; 

E. ker je generalni sekretar v predhodnem 

predlogu načrta prihodkov in odhodkov 

Parlamenta za leto 2017 predvidel proračun 

v znesku 1.910.073.000 EUR, kar je 4,3% 

več kot v letu 2016, od česar redni odhodki 

znašajo 1,7 %, vse skupaj pa predstavlja 

19,26 % razdelka V večletnega finančnega 

okvira za obdobje 2014–2020; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  3 

Richard Ashworth 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava E 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

E. ker je generalni sekretar v predhodnem 

predlogu načrta prihodkov in odhodkov 

E. ker je generalni sekretar v predhodnem 

predlogu načrta prihodkov in odhodkov 
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Parlamenta za leto 2017 predvidel proračun 

v znesku 1.910.073.000 EUR, kar je 3,9 % 

več kot v letu 2016, od česar redni odhodki 

znašajo 1,7 %, vse skupaj pa predstavlja 

19,26 % razdelka V večletnega finančnega 

okvira za obdobje 2014–2020; 

Parlamenta za leto 2017 predvidel proračun 

v znesku 1.910.073.000 EUR, kar je 3,9 % 

več kot v letu 2016, od česar redni odhodki 

znašajo 1,7 %, vse skupaj pa bi 

predstavljalo 19,26 % razdelka V 

večletnega finančnega okvira za 

obdobje 2014–2020; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  4 

Alfred Sant, Jean-Paul Denanot 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava G a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ga. ker Listina Evropske unije o 

temeljnih pravicah Uniji nalaga obveznost 

spoštovati jezikovno raznolikost in 

prepoveduje diskriminacijo na podlagi 

jezika, s čimer vsakemu državljanu Unije 

daje pravico do uporabe katerega koli od 

24 uradnih jezikov Unije, kadar stopi v 

stik z institucijami Unije, ki morajo 

odgovoriti v istem jeziku, ki ga je uporabil 

državljan; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  5 

Jean-Paul Denanot 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava H 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

H. ker so za povečanje varnosti in 

kibernetske varnosti potrebne dodatne 

izredne naložbe v znesku 

36,84 milijona EUR, kar ustreza 2 % 

skupnega povečanja; 

črtano 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  6 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki, Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Louis 

Michel, Monika Hohlmeier 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava H a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ha. ker so bile v proračunu za leto 2016 

rezervirane dodatne izredne naložbe v 

višini 15 milijonov EUR za nujne 

varnostne ukrepe in ukrepe kibernetske 

varnosti, od česar je 8 milijonov EUR 

namenjenih okrepitvi vhodov v glavno 

stavbo in okrepitvi zasteklitve v 

neprebojno zasteklitev, kjer je to potrebno, 

4 milijoni EUR zamenjavi sistema 

službenih kartic, 1,45 milijona EUR 

namestitvi računalniške in programske 

opreme za integriran varnostni sistem ter 

1,55 milijona EUR za ukrepe kibernetske 

varnosti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  7 

Jean-Paul Denanot, Vladimír Maňka 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava H a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ha. ker je bila dejanska stopnja inflacije v 

krajih dela Parlamenta 0,25 % leta 2015 

ter 0,76 % leta 2016, pri čemer sta 

odobrena proračuna Parlamenta za ti leti 

temeljila na višji oceni stopnje inflacije; 

Or. en 
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Predlog spremembe  8 

Jens Geier 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava H a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ha. ker je bila dejanska stopnja inflacije v 

krajih dela Parlamenta leta 2015 in 2016 

ocenjena višje, kot je znašala dejanska 

stopnja inflacije; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  9 

Jean-Paul Denanot, Vladimír Maňka 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava H b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Hb. ker je bila dejanska stopnja inflacije 

nižja tudi od stopnje, predvidene v 

sprejetem proračunu v prejšnjih 

proračunskih letih; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  10 

Jean-Paul Denanot, Vladimír Maňka 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava H c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Hc. ker je Parlament v svoji resoluciji z 

dne 29. aprila 2015 o načrtu prihodkov in 

odhodkov Evropskega parlamenta za 

proračunsko leto 20161a poudaril, da bi 

bilo treba proračun za leto 2016 zastaviti 

na realistični podlagi in da bi moral biti 

skladen z načeloma proračunske 
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discipline in dobrega finančnega 

poslovodenja; 

 _____________ 

 1a Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0172. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  11 

Jean-Paul Denanot, Vladimír Maňka 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava H d (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Hd. ker bi se lahko priprava proračuna, ki 

temelji na indeksaciji, v več zaporednih 

letih zelo oddaljila od dejanskih 

proračunskih potreb; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  12 

Jean Arthuis, Gérard Deprez 

 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava H e (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 He. ker je verodostojnost Parlamenta kot 

veje proračunskega organa v veliki meri 

odvisna od njegove sposobnosti 

nadzorovanja svojih lastnih odhodkov; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  13 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki, Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Louis 

Michel 
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Predlog resolucije 

Uvodna izjava H f (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Hf. ker je predsedstvo 26. oktobra 2015 

sprejelo nova pravila o upravljanju 

nadomestil za parlamentarno pomoč, ki 

vsebujejo strožje zahteve za povračilo 

stroškov pogodb z lokalnimi pomočniki, 

tako da je treba najmanj 25 % 

nadomestila za parlamentarno pomoč 

porabiti za akreditirane pomočnike; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  14 

Jean-Paul Denanot, Isabelle Thomas 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. izhaja iz domneve, da napovedana 

stopnja inflacije 1,7 % ne pomeni, da je 

treba za ta odstotek povečati tudi redne 

odhodke; 

2. izhaja iz domneve, da napovedana 

stopnja inflacije 1,7 % ne pomeni, da je 

treba za ta odstotek povečati tudi redne 

odhodke; dvomi v predlog za 3,9-odstotno 

splošno povišanje in poziva k nadaljnji 

razpravi v Odboru za proračun o 

proračunskih napovedih za proračunsko 

leto 2017 pred glasovanjem o proračunu 

jeseni 2016; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  15 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 2a. obžaluje splošno povečanje 
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predhodnega predloga načrta prihodkov 

in odhodkov Parlamenta za leto 2017 ob 

upoštevanju ekonomskih omejitev, s 

katerimi se soočajo številne države 

članice; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  16 

Jean-Paul Denanot 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. ugotavlja, da so bili zahtevani izredni 

odhodki glede na proračun za leto 2016, 

in sicer 0,2 % več za postopno odpravo 

odstopanja za irščino in 2 % več za 

dodatne potrebe v zvezi z varnostjo in 

kibernetsko varnostjo; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  17 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki, Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Louis 

Michel 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. ugotavlja, da so bili zahtevani izredni 

odhodki glede na proračun za leto 2016, in 

sicer 0,2 % več za postopno odpravo 

odstopanja za irščino in 2 % več za 

dodatne potrebe v zvezi z varnostjo in 

kibernetsko varnostjo; 

3. je seznanjen z izrednimi odhodki glede 

na proračun za leto 2016, in sicer 0,2 % 

več za postopno odpravo ukrepov 

začasnega odstopanja za uporabo irskega 

jezika, ki so bili uvedeni z Uredbo št. 1 z 

dne 15. aprila 1958; 

Or. en 
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Predlog spremembe  18 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. ugotavlja, da so bili zahtevani izredni 

odhodki glede na proračun za leto 2016, 

in sicer 0,2 % več za postopno odpravo 

odstopanja za irščino in 2 % več za 

dodatne potrebe v zvezi z varnostjo in 

kibernetsko varnostjo; 

3. poudarja dejstvo, da bi morale dodatne 

potrebe glede varnosti, kibernetske 

varnosti in postopne odprave odstopanja 

za irščino izhajati iz skrbnega pregleda 

zgornjih meja odhodkov in ne iz 

dodatnega povečanja;  

Or. en 

 

Predlog spremembe  19 

Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki, Gérard Deprez, Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 2a. je seznanjen z zahtevo za 2-odstotno 

povečanje varnosti in kibernetske 

varnosti, s čimer bi se več kot podvojila 

sredstva, dodeljena v letu 2016; poziva 

generalnega sekretarja, naj Odboru za 

proračun na pregleden način posreduje 

podrobne informacije o trenutnih in 

prihodnjih varnostnih ukrepih in ukrepih 

kibernetske varnosti ter razčlenitev 

njihovih stroškov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  20 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. poudarja, da mora imeti Parlament 

dovolj sredstev za izvajanje vseh svojih 

pristojnosti in ustrezno delovanje 

institucije, čeprav bi bilo treba v trenutnih 

gospodarskih razmerah ta sredstva 

upravljati vestno in učinkovito; 

4. poudarja, da mora imeti Parlament 

dovolj sredstev za izvajanje vseh svojih 

pristojnosti in ustrezno delovanje 

institucije, čeprav bi bilo treba v trenutnih 

gospodarskih razmerah ta sredstva 

upravljati vestno in učinkovito, s čimer bi 

pokazali, da se Parlament zaveda sedanjih 

razmer in je pripravljen doseči prihranke, 

začenši z lastnimi stroški; meni, da je 

treba pričakovane zakonske in obvezne 

dohodke za leto 2017 podrobno 

analizirati, da se najdejo morebitni in 

potrebni prihranki; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  21 

Richard Ashworth 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. poudarja, da mora imeti Parlament 

dovolj sredstev za izvajanje vseh svojih 

pristojnosti in ustrezno delovanje 

institucije, čeprav bi bilo treba v trenutnih 

gospodarskih razmerah ta sredstva 

upravljati vestno in učinkovito; 

4. poudarja, da mora imeti Parlament 

dovolj sredstev za izvajanje svoje osnovne 

funkcije sozakonodajnega organa; 

poudarja, da bi bilo treba v trenutnih 

gospodarskih razmerah sredstva upravljati 

vestno in učinkovito; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  22 

Jean-Paul Denanot 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. poudarja, da mora imeti Parlament 4. poudarja, da mora imeti Parlament 
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dovolj sredstev za izvajanje vseh svojih 

pristojnosti in ustrezno delovanje 

institucije, čeprav bi bilo treba v trenutnih 

gospodarskih razmerah ta sredstva 

upravljati vestno in učinkovito; 

dovolj sredstev za izvajanje vseh svojih 

pristojnosti in ustrezno delovanje 

institucije, čeprav bi bilo treba v trenutnih 

gospodarskih razmerah ta sredstva 

upravljati vestno, pragmatično in 

učinkovito; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  23 

Paul Rübig 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 4a. poudarja, da sta večji del proračuna 

Parlamenta in njegova letna indeksacija 

določena z zakonskimi ali pogodbenimi 

obveznostmi, na katere Parlament v 

okviru proračunskega postopka ne more 

vplivati; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  24 

Jean-Paul Denanot 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. poudarja, da je splošna raven porabe 

sicer ustrezna za zagotavljanje evropske 

demokracije, vendar bi si morali bolj 

prizadevati za prihranke in učinkovitejšo 

rabo javnega denarja; 

5. poudarja, da je zagotavljanje ustrezne 

ravni financiranja Parlamenta sicer 

ustrezno za zagotavljanje evropske 

demokracije, vendar bi si morali bolj 

prizadevati za prihranke in učinkovitejšo 

rabo javnega denarja; 

Or. en 
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Predlog spremembe  25 

Richard Ashworth 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. poudarja, da je splošna raven porabe 

sicer ustrezna za zagotavljanje evropske 

demokracije, vendar bi si morali bolj 

prizadevati za prihranke in učinkovitejšo 

rabo javnega denarja; 

5. poudarja, da bi bilo treba prilagoditi 

splošno raven porabe, da bi porabo 

osredotočili na osnovno funkcijo 

Parlamenta kot sozakonodajalca; morali 
bi si bolj prizadevati za prihranke in 

učinkovitejšo rabo javnega denarja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  26 

Younous Omarjee 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. poudarja, da je splošna raven porabe 

sicer ustrezna za zagotavljanje evropske 

demokracije, vendar bi si morali bolj 

prizadevati za prihranke in učinkovitejšo 

rabo javnega denarja; 

5. poudarja, da je splošna raven porabe 

sicer ustrezna za zagotavljanje evropske 

demokracije, vendar bi si morali bolj 

prizadevati za prihranke, kjer so ti 

potrebni, in učinkovitejšo rabo javnega 

denarja; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  27 

Alfred Sant 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. poudarja, da je splošna raven porabe 

sicer ustrezna za zagotavljanje evropske 

demokracije, vendar bi si morali bolj 

5. poudarja, da je splošna raven porabe 

sicer ustrezna za zagotavljanje evropske 

demokracije, vendar bi si morali bolj 
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prizadevati za prihranke in učinkovitejšo 

rabo javnega denarja; 

prizadevati za prihranke in učinkovitejšo 

rabo javnega denarja, ne da bi pri tem 

prezrli potrebe malih jezikov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  28 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. poudarja, da je splošna raven porabe 

sicer ustrezna za zagotavljanje evropske 

demokracije, vendar bi si morali bolj 

prizadevati za prihranke in učinkovitejšo 

rabo javnega denarja; 

5. poudarja, da je splošna raven porabe 

sicer ustrezna za zagotavljanje evropske 

demokracije, vendar bi si morali bolj 

prizadevati za prihranke in učinkovitejšo 

rabo javnega denarja; poudarja tudi, da 

potrebujemo prihranke, ki bi v večini 

nastali z zmanjšanjem javnih sredstev za 

evropske politične stranke in fundacije ter 

z znižanjem vseh nadomestil za poslance; 

poudarja, da bi se dalo z enotnim sedežem 

Parlamenta ustvariti ogromne prihranke; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  29 

Paul Rübig 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 5a. zato poudarja, da so v primerjavi s 

predlogom generalnega sekretarja 

potrebni nekateri prihranki na drugih 

področjih, kot so rezerva za nepredvidene 

odhodke, večja učinkovitost pri 

tolmačenju in prevajanju brez ogrožanja 

kakovosti storitve, poraba energije ali 

druga povečanja učinkovitosti; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  30 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki, Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Louis 

Michel 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. poziva generalnega sekretarja, naj 

predlaga, da se proračun z ustreznimi 

podrobnostmi na jasen in uporabniku 

prijazen način objavi na spletnem mestu 

Parlamenta, da bodo vsi poslanci, 

raziskovalci, novinarji in državljani bolje 

razumeli vzorce in prednostne naloge pri 

porabi Parlamenta; meni, da bi bil prvi 

korak lahko objava obstoječih grafičnih 

informacij z intranetnih strani na 

spletnem mestu Parlamenta; 

črtano 

 (Predlog spremembe se nadaljuje spodaj z 

novim besedilom.) 

Or. en 

 

Predlog spremembe  31 

Jean-Paul Denanot 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. poziva generalnega sekretarja, naj 

predlaga, da se proračun z ustreznimi 

podrobnostmi na jasen in uporabniku 

prijazen način objavi na spletnem mestu 

Parlamenta, da bodo vsi poslanci, 

raziskovalci, novinarji in državljani bolje 

razumeli vzorce in prednostne naloge pri 

porabi Parlamenta; meni, da bi bil prvi 

korak lahko objava obstoječih grafičnih 

informacij z intranetnih strani na spletnem 

6. poziva generalnega sekretarja, naj 

predlaga, da se proračun z ustreznimi 

podrobnostmi na jasen in uporabniku 

prijazen način objavi na spletnem mestu 

Parlamenta, da bodo vsi državljani bolje 

razumeli dejavnosti in prednostne naloge 

Parlamenta; meni, da bi bil prvi korak 

lahko objava obstoječih grafičnih 

informacij z intranetnih strani na spletnem 
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mestu Parlamenta; mestu Parlamenta; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  32 

Richard Ashworth 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. poudarja, da je treba porast proračuna v 

primerjavi s prejšnjim letom oceniti 

natančno in pregledno; v zvezi s tem meni, 

da izredni odhodki za varnost v znesku 

15 milijonov EUR v letu 2016 ne bi smeli 

biti upoštevani pri izračunu povečanja 

proračuna za leto 2017 v odstotkih, 

podobno kot bi bilo treba izredne odhodke 
v letu 2017 odšteti od odstotnega 

povečanja proračuna za leto 2018; 

8. poudarja, da je treba porast proračuna v 

primerjavi s prejšnjim letom oceniti 

natančno in pregledno; meni, da so 

nekateri izredni odhodki za varnost v 

proračunu za leto 2017 sicer upravičeni, 

da pa je vedno večja letna rast izrednih 

odhodkov problematična v smislu 

proračunskega nadzora in stabilnosti; 

verjame, da morali biti izredni odhodki 

vključeni v osnovo za izračun deleža 

razlike med proračuni v zaporednih letih; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  33 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. poudarja, da je treba porast proračuna v 

primerjavi s prejšnjim letom oceniti 

natančno in pregledno; v zvezi s tem meni, 

da izredni odhodki za varnost v znesku 

15 milijonov EUR v letu 2016 ne bi smeli 

biti upoštevani pri izračunu povečanja 

proračuna za leto 2017 v odstotkih, 

podobno kot bi bilo treba izredne odhodke 

v letu 2017 odšteti od odstotnega 

povečanja proračuna za leto 2018; 

8. poudarja, da je treba porast proračuna v 

primerjavi s prejšnjim letom oceniti 

natančno in pregledno; prosi za boljšo 

opredelitev izrednih odhodkov, ki bi jo 

bilo treba upoštevati pri izračunu načrta 

prihodkov in odhodkov Parlamenta za leto 

2017; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  34 

Paul Rübig 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. poudarja, da je treba porast proračuna v 

primerjavi s prejšnjim letom oceniti 

natančno in pregledno; v zvezi s tem meni, 

da izredni odhodki za varnost v znesku 

15 milijonov EUR v letu 2016 ne bi smeli 

biti upoštevani pri izračunu povečanja 

proračuna za leto 2017 v odstotkih, 

podobno kot bi bilo treba izredne odhodke 

v letu 2017 odšteti od odstotnega 

povečanja proračuna za leto 2018; 

8. poudarja, da je treba porast proračuna v 

primerjavi s prejšnjim letom oceniti 

natančno in pregledno; v zvezi s tem 

poudarja, da so izredni odhodki za varnost 

v znesku 15 milijonov EUR v letu 2016 

upoštevani pri izračunu povečanja 

proračuna za leto 2017 v odstotkih v 

uradnih razpredelnicah Komisije, 

Evropskega parlamenta in Sveta, enako 

kot izredni odhodki za leto 2017; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  35 

Jean-Paul Denanot, Isabelle Thomas 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. znova poziva k srednje- in 

dolgoročnemu proračunskemu načrtovanju, 

vključno z jasnimi informacijami o 

odhodkih za naložbe (stavbe, nakupi itd.) 

ter za delovanje in zakonske obveznosti 

Parlamenta, kot je zahteval v resoluciji z 

dne 29. aprila 2015 o načrtu prihodkov in 

odhodkov Parlamenta za proračunsko leto 

20167; 

9. znova poziva k srednje- in 

dolgoročnemu proračunskemu načrtovanju, 

vključno z jasnim razlikovanjem med 

naložbami in operativnimi odhodki, 

povezanimi z delovanjem in zakonskimi 

obveznostmi Parlamenta, v skladu z 

njegovo resolucijo z dne 29. aprila 2015 o 

načrtu prihodkov in odhodkov Parlamenta 

za proračunsko leto 20167; 

__________________ __________________ 

7 Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0172. 7 Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0172. 

Or. en 
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Predlog spremembe  36 

Jean Arthuis, Gérard Deprez 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. znova poziva k srednje- in 

dolgoročnemu proračunskemu načrtovanju, 

vključno z jasnimi informacijami o 

odhodkih za naložbe (stavbe, nakupi itd.) 

ter za delovanje in zakonske obveznosti 

Parlamenta, kot je zahteval v resoluciji z 

dne 29. aprila 2015 o načrtu prihodkov in 

odhodkov Parlamenta za proračunsko 

leto 20167; 

9. znova poziva k srednje- in 

dolgoročnemu proračunskemu načrtovanju, 

vključno z jasnimi informacijami o 

odhodkih za naložbe (stavbe, nakupi itd.) 

ter za delovanje in zakonske obveznosti 

Parlamenta, kot je zahteval v resoluciji z 

dne 29. aprila 2015 o načrtu prihodkov in 

odhodkov Parlamenta za proračunsko 

leto 20167; v zvezi s tem poziva k 

spremembi nomenklature, s katero bi se 

jasno razločevali odhodki za naložbe in 

odhodki za delovanje za leto 2017; 

__________________ __________________ 

7 Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0172. 7 Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0172. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  37 

Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Louis Michel 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 9a. izreka pohvalo predsedstvu in GD 

ITEC za novo postavitev osebnih strani 

poslancev na uradnem spletnem mestu 

Parlamenta, ki je zagotovila večjo 

preglednost pri sestavi in statusu delovne 

ekipe poslancev (ustvarjen je bil nov 

zavihek „Pomočniki“ z naslednjimi 

podnaslovi: pomočniki, akreditirani 

pomočnik, akreditirani pomočnik 

(skupina), lokalni pomočnik, izvajalci 

storitev, plačilni zastopniki, praktikanti); 
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poziva generalnega sekretarja, naj 

zagotovi potreben nadzor za izvajanje 

novega niza pravil za nadomestila za 

parlamentarno pomoč, ki ga je 

predsedstvo sprejelo 26. oktobra 2015; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  38 

Vladimír Maňka 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 poziva, naj se vsaj vsakih pet let oblikuje 

proračun na podlagi dejanskih potreb v 

posameznih postavkah, ne pa po sistemu 

količnikov; 

Or. sk 

Predlog spremembe  39 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki, Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Louis 

Michel 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 9b. poziva generalnega sekretarja, naj 

sprejme vse potrebne ukrepe, s katerimi bi 

na spletnem mestu Parlamenta na jasen 

in uporabnikom prijazen način vsem 

poslancem, raziskovalcem, novinarjem in 

državljanom v splošnem olajšali dostop do 

vsebine proračuna Parlamenta; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  40 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Jean Arthuis, Anneli Jäätteenmäki, Nedžmi Ali 
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(Nedzhmi Ali), Louis Michel, Monika Hohlmeier 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  9c. poziva k srednje- in dolgoročnemu 

proračunskemu načrtovanju, vključno z 

jasnimi informacijami o odhodkih za 

varnost in kibernetsko varnost; poleg tega 

v luči nedavnih dogodkov poziva 

predsedstvo, naj posodobi koncept splošne 

varnosti in ga čim prej predloži, 

najkasneje do junija 2016; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  41 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Jean Arthuis, Anneli Jäätteenmäki, Nedžmi Ali 

(Nedzhmi Ali), Louis Michel, Monika Hohlmeier 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. meni, da morajo vsi ukrepi na tem 

področju izhajati iz jasne ocene potreb 

Parlamenta in biti sorazmerni z nastalimi 

tveganji; zahteva, da generalni sekretar in 

predsedstvo pravočasno, pred obravnavo 

proračuna za leto 2017 v Parlamentu, 

predložita celovito oceno predvidenih 

varnostnih ukrepov in ji priložita podrobno 

oceno njihovih proračunskih posledic, z 

jasno ločitvijo naložb in ponavljajočih se 

odhodkov; 

10. meni, da morajo vsi ukrepi na tem 

področju izhajati iz jasne ocene potreb 

Parlamenta in biti sorazmerni z nastalimi 

tveganji; zahteva, da generalni sekretar in 

predsedstvo pravočasno, pred obravnavo 

proračuna za leto 2017 v Parlamentu, 

Odboru za proračun predložita celovito 

oceno predvidenih varnostnih ukrepov in ji 

priložita podrobno oceno njihovih 

proračunskih posledic za proračun za leto 

2017 in prihodnje proračune, z jasno 

ločitvijo naložb in ponavljajočih se 

odhodkov, in da navedeta predvidene 

ukrepe za okrepitev varnosti Parlamenta 

znotraj in izven njegovih prostorov, pa 

tudi vpliv takšnih ukrepov na proračun za 

leto 2017; zahteva informacije o 

finančnih posledicah medinstitucionalnih 

sporazumov o upravnem sodelovanju na 

področju varnosti; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  42 

Jean-Paul Denanot, Isabelle Thomas 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. meni, da morajo vsi ukrepi na tem 

področju izhajati iz jasne ocene potreb 

Parlamenta in biti sorazmerni z nastalimi 

tveganji; zahteva, da generalni sekretar in 

predsedstvo pravočasno, pred obravnavo 

proračuna za leto 2017 v Parlamentu, 

predložita celovito oceno predvidenih 

varnostnih ukrepov in ji priložita podrobno 

oceno njihovih proračunskih posledic, z 

jasno ločitvijo naložb in ponavljajočih se 

odhodkov; 

10. meni, da morajo vsi ukrepi na tem 

področju izhajati iz jasne ocene potreb 

Parlamenta in biti sorazmerni z nastalimi 

tveganji; zahteva, da generalni sekretar in 

predsedstvo pravočasno, pred obravnavo 

proračuna za leto 2017 v Parlamentu, 

predložita celovito oceno tveganj in 

predvidenih varnostnih ukrepov in 

alternativne predloge, predložene v 

obravnavo, ter ji priložita podrobno oceno 

njihovih proračunskih posledic, z jasno 

ločitvijo naložb in ponavljajočih se 

odhodkov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  43 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki, Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Louis 

Michel 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. glede na proračunske posledice 

predlaganih varnostnih ukrepov poziva 

predsedstvo, naj do junija 2016 razpravlja 

o celovitem varnostnem konceptu, in 

zahteva, naj generalni sekretar o tem 

poroča Odboru za proračun; 

črtano 

 (Ta odstavek se črta, ker je vključen v novi 

odstavek 10.) 

Or. en 
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Predlog spremembe  44 

Jean-Paul Denanot 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. glede na proračunske posledice 

predlaganih varnostnih ukrepov poziva 

predsedstvo, naj do junija 2016 razpravlja 

o celovitem varnostnem konceptu, in 

zahteva, naj generalni sekretar o tem 

poroča Odboru za proračun; 

11. glede na proračunske posledice 

predlaganih varnostnih ukrepov poziva 

predsedstvo, naj do junija 2016 razpravlja 

o celovitem varnostnem konceptu, in 

zahteva, naj generalni sekretar in 

predsedstvo o tem poročata Odboru za 

proračun; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  45 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki, Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Louis 

Michel 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. obžaluje, da sta bila zaradi 

internalizacije varnostnikov, ki so jo 

sprožili varnostni pomisleki in želja po 

stroškovni učinkovitosti, omejena vstop v 

stavbe in odpiralni čas, da ne bi presegli 

dogovorjenega proračuna; opozarja, da 

stroški bolniških odsotnosti in drugih 

oblik dopusta niso bili ustrezno 

upoštevani; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  46 

Richard Ashworth 
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Predlog resolucije 

Odstavek 12 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. obžaluje, da sta bila zaradi 

internalizacije varnostnikov, ki so jo 

sprožili varnostni pomisleki in želja po 

stroškovni učinkovitosti, omejena vstop v 

stavbe in odpiralni čas, da ne bi presegli 

dogovorjenega proračuna; opozarja, da 

stroški bolniških odsotnosti in drugih 

oblik dopusta niso bili ustrezno 

upoštevani; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  47 

Monika Hohlmeier, Reimer Böge, Paul Rübig 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. obžaluje, da sta bila zaradi 

internalizacije varnostnikov, ki so jo 

sprožili varnostni pomisleki in želja po 

stroškovni učinkovitosti, omejena vstop v 

stavbe in odpiralni čas, da ne bi presegli 

dogovorjenega proračuna; opozarja, da 

stroški bolniških odsotnosti in drugih 

oblik dopusta niso bili ustrezno 

upoštevani; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  48 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. obžaluje, da sta bila zaradi 

internalizacije varnostnikov, ki so jo 

sprožili varnostni pomisleki in želja po 

stroškovni učinkovitosti, omejena vstop v 

stavbe in odpiralni čas, da ne bi presegli 

dogovorjenega proračuna; opozarja, da 

stroški bolniških odsotnosti in drugih oblik 

dopusta niso bili ustrezno upoštevani; 

12. izraža zadovoljstvo zaradi 

internalizacije varnostnikov, vendar 

obžaluje, da je ta privedla do omejitev pri 

vstopu v stavbe in odpiralnem času, da ne 

bi presegli dogovorjenega proračuna; 

opozarja, da stroški bolniških odsotnosti in 

drugih oblik dopusta niso bili ustrezno 

upoštevani; poziva generalnega sekretarja, 

naj predstavi predlog nadaljnjih 

prizadevanj za internalizacijo služb, ki so 

zlasti potrebne za zagotavljanje odličnosti 

Evropskega parlamenta pri opravljanju 

njegove zakonodajne vloge ter pomoči za 

njegove poslance in zaposlene, pa tudi za 

krepitev kibernetske varnosti Parlamenta 

in skupin, ki na področju informacijske 

tehnologije razvijajo lastniško 

programsko opremo Parlamenta; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  49 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. obžaluje, da sta bila zaradi 

internalizacije varnostnikov, ki so jo 

sprožili varnostni pomisleki in želja po 

stroškovni učinkovitosti, omejena vstop v 

stavbe in odpiralni čas, da ne bi presegli 

dogovorjenega proračuna; opozarja, da 

stroški bolniških odsotnosti in drugih oblik 

dopusta niso bili ustrezno upoštevani; 

12. ugotavlja, da sta bila zaradi 

internalizacije varnostnikov, ki so jo 

sprožili varnostni pomisleki in želja po 

stroškovni učinkovitosti, omejena vstop v 

stavbe in odpiralni čas, da ne bi presegli 

dogovorjenega proračuna; opozarja, da 

stroški bolniških odsotnosti in drugih oblik 

dopusta niso bili ustrezno upoštevani; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  50 

Marco Valli, Marco Zanni 



 

AM\1089845SL.doc 25/69 PE578.714v02-00 

 SL 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 12a. meni, da morale varovanje zunaj 

poslopij Parlamenta še naprej zagotavljati 

belgijske oblasti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  51 

Markus Pieper 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. pozdravlja razširitev digitalnega 

portala za poslance (e-Portal), a vseeno 

poziva generalnega sekretarja, naj v luči 

pobude za delo brez papirja izboljša 

obstoječo prakso, da poslanci potrdila o 

izplačilih še vedno prejemajo v tiskani 

obliki, saj naj bi bila opuščena konec 

leta 2017; meni, da bi morala biti 

elektronska potrdila o izplačilih v e-

Portalu samodejno na voljo vsem 

poslancem, s čimer bi ustvarili precejšnje 

prihranke pri času in denarju; 

14. je seznanjen z razširitvijo digitalnega 

portala za poslance (e-Portal), a vseeno 

poziva generalnega sekretarja, naj v luči 

pobude za delo brez papirja še naprej 

izboljšuje obstoječo prakso, da poslanci 

potrdila o izplačilih še vedno prejemajo v 

tiskani obliki; meni, da bi morala biti še 

naprej na voljo možnost posredovanja 

dokumentacije, računov, pogodb ipd.; 

Or. de 

 

Predlog spremembe  52 

Ingeborg Gräßle 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. pozdravlja razširitev digitalnega 

portala za poslance (e-Portal), a vseeno 

14. je seznanjen z razširitvijo digitalnega 

portala za poslance (e-Portal); 
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poziva generalnega sekretarja, naj v luči 

pobude za delo brez papirja izboljša 

obstoječo prakso, da poslanci potrdilao 

izplačilih še vedno prejemajo v tiskani 

obliki, saj naj bi bila opuščena konec 

leta 2017; meni, da bi morala biti 

elektronska potrdila o izplačilih v e-

Portalu samodejno na voljo vsem 

poslancem, s čimer bi ustvarili precejšnje 

prihranke pri času in denarju; 

Or. de 

 

Predlog spremembe  53 

Jean-Paul Denanot, Isabelle Thomas 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. pozdravlja vse večjo kakovost 

svetovanja in raziskav za poslance in 

odbore; spominja, da pri ustanovitvi 

raziskovalne službe Evropskega 

parlamenta (EPRS) v letu 2013 ni bila 

predvidena vmesna ocena uspešnosti 

sodelovanja med to službo in tematskimi 

sektorji; zato zahteva, da generalni sekretar 

to oceno opravi in njene rezultate do konca 

leta 2016 predstavi Odboru za proračun; 

meni, da bi morala ta ocena vsebovati 

predloge, kako bi ta podpora EPRS bolj 

upoštevala dogajanje v ustreznih tematskih 

odborih; 

15. meni, da poslanci za izpolnitev svojega 

mandata potrebujejo nasvete in raziskave 

visoke kakovosti, vendar nasprotuje 

povečanju namenskega proračuna 

generalnega sekretariata; spominja, da pri 

ustanovitvi raziskovalne službe 

Evropskega parlamenta (EPRS) v letu 2013 

ni bila predvidena vmesna ocena 

uspešnosti sodelovanja med to službo in 

tematskimi sektorji; zato zahteva, da 

generalni sekretar to oceno opravi in njene 

rezultate do konca leta 2016 predstavi 

Odboru za proračun; meni, da bi morala ta 

ocena vsebovati predloge, kako bi ta 

podpora EPRS bolj upoštevala dogajanje v 

ustreznih tematskih odborih ter se ne bi 

niti prekrivala z njihovimi dejavnostmi 

niti spodbujala konkurence med službami; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  54 

Gérard Deprez, Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Louis Michel, Nils Torvalds, Anneli 

Jäätteenmäki 
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Predlog resolucije 

Odstavek 15 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. pozdravlja vse večjo kakovost 

svetovanja in raziskav za poslance in 

odbore; spominja, da pri ustanovitvi 

raziskovalne službe Evropskega 

parlamenta (EPRS) v letu 2013 ni bila 

predvidena vmesna ocena uspešnosti 

sodelovanja med to službo in tematskimi 

sektorji; zato zahteva, da generalni sekretar 

to oceno opravi in njene rezultate do konca 

leta 2016 predstavi Odboru za proračun; 

meni, da bi morala ta ocena vsebovati 

predloge, kako bi ta podpora EPRS bolj 

upoštevala dogajanje v ustreznih tematskih 

odborih; 

15. pozdravlja vse večjo kakovost 

svetovanja in raziskav za poslance in 

odbore; želi spomniti, da je Parlament 

zaposlil največ 80 članov osebja, na katere 

je vplivalo prestrukturiranje prevajalske 

službe Evropskega ekonomsko-socialnega 

odbora in Odbora regij, zaposleni pa bodo 

v službi Evropskega parlamenta za 

raziskave (EPRS); spominja, da pri 

ustanovitvi raziskovalne službe 

Evropskega parlamenta (EPRS) v letu 2013 

ni bila predvidena vmesna ocena 

uspešnosti sodelovanja med to službo in 

tematskimi sektorji; zato zahteva, da 

generalni sekretar to oceno opravi in njene 

rezultate do konca leta 2016 predstavi 

Odboru za proračun; meni, da bi morala ta 

ocena vsebovati predloge, kako bi ta 

podpora EPRS bolj upoštevala dogajanje v 

ustreznih tematskih odborih; pričakuje 

tudi, da se bo interna produkcija 

povečala, saj bo manj proračunskih 

sredstev namenjenih za zunanje študije, 

ocene in vrednotenje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  55 

Monika Hohlmeier, Reimer Böge, Paul Rübig 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. je prepričan, da bi morala mobilno 

delovno okolje za poslance in podpora v 

volilnih okrajih izhajati iz potreb in ocen 

uporabe; vztraja, da ne bi smeli 

zagotavljati strojne opreme, saj 

nadomestilo splošnih stroškov zadostuje 

16. je prepričan, da bi morala mobilno 

delovno okolje za poslance in podpora v 

volilnih okrajih izhajati iz potreb in ocen 

uporabe; dvomi, da je zasebno mobilno 

okolje za poslance potrebno, saj ne ustreza 

načinu organiziranosti poslancev in 
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za nakup najsodobnejših naprav; dvomi, 

da je zasebno mobilno okolje za poslance 

potrebno, saj ne ustreza načinu 

organiziranosti poslancev in njihovih 

pisarn; 

njihovih pisarn; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  56 

Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki, Gérard Deprez 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. je prepričan, da bi morala mobilno 

delovno okolje za poslance in podpora v 

volilnih okrajih izhajati iz potreb in ocen 

uporabe; vztraja, da ne bi smeli zagotavljati 

strojne opreme, saj nadomestilo splošnih 

stroškov zadostuje za nakup 

najsodobnejših naprav; dvomi, da je 

zasebno mobilno okolje za poslance 

potrebno, saj ne ustreza načinu 

organiziranosti poslancev in njihovih 

pisarn; 

16. meni, da bi bilo treba oceniti potrebe 

poslancev v njihovih volilnih okrajih, pri 

tem pa upoštevati tudi razlike med temi 

okraji, da bi bolje okrepili vlogo poslancev 

pri njihovem delu v volilnih okrožjih; je 

prepričan, da bi morala mobilno delovno 

okolje za poslance in podpora v volilnih 

okrajih izhajati iz potreb in ocen uporabe; 

vztraja, da ne bi smeli zagotavljati strojne 

opreme, saj nadomestilo splošnih stroškov 

zadostuje za nakup najsodobnejših naprav; 

dvomi, da je zasebno mobilno okolje za 

poslance potrebno, saj ne ustreza načinu 

organiziranosti poslancev in njihovih 

pisarn; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  57 

Jean-Paul Denanot 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. je prepričan, da bi morala mobilno 

delovno okolje za poslance in podpora v 

volilnih okrajih izhajati iz potreb in ocen 

16. je prepričan, da bi morala mobilno 

delovno okolje za poslance in podpora v 

volilnih okrajih izhajati iz resničnih potreb 
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uporabe; vztraja, da ne bi smeli zagotavljati 

strojne opreme, saj nadomestilo splošnih 

stroškov zadostuje za nakup 

najsodobnejših naprav; dvomi, da je 

zasebno mobilno okolje za poslance 

potrebno, saj ne ustreza načinu 

organiziranosti poslancev in njihovih 

pisarn; 

in ocen uporabe, Parlamentu pa ne bi 

smela povzročati dodatnih stroškov; 

vztraja, da ne bi smeli zagotavljati strojne 

opreme, saj nadomestilo splošnih stroškov 

zadostuje za nakup najsodobnejših naprav; 

dvomi, da je zasebno mobilno okolje za 

poslance potrebno, saj ne ustreza načinu 

organiziranosti poslancev in njihovih 

pisarn; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  58 

Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki, Gérard Deprez, Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. se strinja, da so orodja IT pomembna 

pri opravljanju nalog poslancev; vseeno 

ponavlja, da bi bilo treba namestiti 

odprtokodno programsko opremo, s čimer 

bi veliko prihranili pri stroških 

komunikacije, prav tako pa bi se izboljšal 

potek dela v poslanskih pisarnah; 

17. se strinja, da so orodja IT pomembna 

pri opravljanju nalog poslancev; vseeno 

ponavlja, da bi bilo treba namestiti 

odprtokodno programsko opremo, s čimer 

bi veliko prihranili pri stroških 

komunikacije, prav tako pa bi se izboljšal 

potek dela v poslanskih pisarnah, pri tem 

pa bi se upoštevala kibernetska varnost; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  59 

Jean-Paul Denanot 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. se strinja, da so orodja IT pomembna 

pri opravljanju nalog poslancev; vseeno 

ponavlja, da bi bilo treba namestiti 

odprtokodno programsko opremo, s čimer 

bi veliko prihranili pri stroških 

komunikacije, prav tako pa bi se izboljšal 

17. se strinja, da so orodja IT pomembna 

pri opravljanju nalog poslancev; vseeno 

ponavlja, da bi bilo treba namestiti 

odprtokodno programsko opremo, s čimer 

bi veliko prihranili pri stroških 

komunikacije, prav tako pa bi se izboljšal 
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potek dela v poslanskih pisarnah; potek dela v poslanskih pisarnah, pri tem 

pa bi se upoštevalo varstvo osebnih 

podatkov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  60 

Markus Pieper 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. zahteva, da se digitalno podpisovanje 

internih dokumentov omogoči povsod, na 

primer za obrazce, pisne izjave itd., ob tem 

pa se zagotavlja zanesljivost in varnost; 

meni tudi, da bi morali uporabnike 

odvračati od uporabe faksov in slednjo 

postopno popustiti; 

18. zahteva, da se poleg ročnega 

podpisovanja digitalno podpisovanje 

internih dokumentov omogoči povsod, na 

primer za obrazce, pisne izjave itd., ob tem 

pa se zagotavlja zanesljivost in varnost; 

Or. de 

 

Predlog spremembe  61 

Paul Rübig 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. zahteva, da se digitalno podpisovanje 

internih dokumentov omogoči povsod, na 

primer za obrazce, pisne izjave itd., ob tem 

pa se zagotavlja zanesljivost in varnost; 

meni tudi, da bi morali uporabnike 

odvračati od uporabe faksov in slednjo 

postopno popustiti; 

18. zahteva, da se digitalno podpisovanje 

internih dokumentov omogoči povsod, na 

primer za obrazce, pisne izjave itd., ob tem 

pa se zagotavlja zanesljivost in varnost; 

poziva, naj se ugotovi, ali je mogoče na 

mobilne telefone poslancev Parlamenta 

namestiti sistem preverjanja TAN; meni 

tudi, da bi morali uporabnike odvračati od 

uporabe faksov in slednjo postopno 

popustiti; 

Or. en 
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Predlog spremembe  62 

Monika Hohlmeier, Paul Rübig 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. zahteva, da se digitalno podpisovanje 

internih dokumentov omogoči povsod, na 

primer za obrazce, pisne izjave itd., ob tem 

pa se zagotavlja zanesljivost in varnost; 

meni tudi, da bi morali uporabnike 

odvračati od uporabe faksov in slednjo 

postopno popustiti; 

18. zahteva, da se digitalno podpisovanje 

internih dokumentov omogoči povsod, na 

primer za obrazce, pisne izjave itd., ob tem 

pa se zagotavlja zanesljivost in varnost; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  63 

Jean-Paul Denanot 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 18a. poziva predsedstvo, naj pregleda 

pravila o izteku pogodb akreditiranih 

parlamentarnih pomočnikov; priporoča, 

naj se poleg postopkov odstopa in odpusta 

uvede tretja možnost, ki bo dopuščala 

„sporazumno prekinitev pogodbe o 

zaposlitvi“ (sporazum med upravo 

Parlamenta ter udeleženimi poslanci in 

akreditiranimi parlamentarnimi 

pomočniki) in obravnavala zamude pri 

spravnem obdobju v okviru procesa 

zahteve za odpust; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  64 

Gérard Deprez, Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Louis Michel 
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Predlog resolucije 

Odstavek 18 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 18a. pozdravlja novo reformo v zvezi z 

dodatnimi vprašanji za pisni odgovor, ki 

jo je 3. septembra 2015 na zahtevo 

Odbora za proračun po sprejetju 

proračuna Parlamenta za leto 2016 

sprejel Odbor za ustavne zadeve; poziva 

generalnega sekretarja, naj vzpostavi 

potreben nadzor za izvajanje tega novega 

tolmačenja; poziva konferenco 

predsednikov, naj opravi oceno tega 

novega režima vprašanj za pisni odgovor v 

zvezi z dodatnimi vprašanji, da bi 

analizirala ustvarjanje prihrankov, ter do 

avgusta 2016, pred obravnavo proračuna 

v Parlamentu jeseni 2016, obvesti Odbor 

za proračun o rezultatih te ocene; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  65 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. meni, da bi bilo treba proračunska 

sredstva za parlamentarno pomoč v 

letu 2017 ohraniti na ravni iz leta 2016; 

19. obžaluje povečanje proračunskih 

sredstev za parlamentarno pomoč, 

odobrenih za leto 2016, in zato poziva, naj 

se sredstva ohranijo na ravni iz leta 2015; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  66 

Richard Ashworth 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. meni, da bi bilo treba proračunska 

sredstva za parlamentarno pomoč v 

letu 2017 ohraniti na ravni iz leta 2016; 

19. meni, da bi bilo treba proračunska 

sredstva za parlamentarno pomoč v 

letu 2017 ohraniti na enaki ravni ali 

zmanjšati v primerjavi z letom 2016; 

poziva k utemeljitvi na podlagi dokazov za 

povečanje sredstev; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  67 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki, Louis Michel, Nedžmi Ali 

(Nedzhmi Ali) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. meni, da bi bilo treba proračunska 

sredstva za parlamentarno pomoč v 

letu 2017 ohraniti na ravni iz leta 2016; 

19. meni, da bi bilo treba proračunska 

sredstva za parlamentarno pomoč v 

letu 2017 ohraniti na ravni iz leta 2016, in 

sicer glede na indeksacijo iz Kadrovskih 

predpisov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  68 

Jean-Paul Denanot, Isabelle Thomas 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. meni, da obstoječa predstavitev 

parlamentarnih dejavnosti poslancev na 

spletnem mestu Parlamenta ni dovolj točna 

in pregledna; predlaga, da se uvede 

podrobnejši in točnejši sistem merjenja in 

razvrščanja parlamentarnih dejavnosti, da 

bo pregled dela poslancev boljši in 

natančnejši, kar bo prispevalo k boljši 

20. meni, da obstoječa predstavitev 

parlamentarnih dejavnosti poslancev na 

spletnem mestu Parlamenta ni dovolj točna 

in ne odraža dejanskih dejavnosti in 

udeleženosti poslancev; priporoča, naj se 

sedanja raba spletnih mest z razvrščanjem 

postopoma opusti, ob tem pa se izpostavijo 

informacije, ki so na voljo na spletni 
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komunikaciji in stikom z državljani; 

pričakuje, da bo ustrezna delovna skupina 

predsedstva Odboru za proračun 

predstavila svoj program in ugotovitve, 

takoj ko bodo na voljo; 

strani vsakega poslanca na zunanjem, 

uradnem spletnem mestu Parlamenta; 

pričakuje, da bo ustrezna delovna skupina 

predsedstva Odboru za proračun 

predstavila svoj program in ugotovitve, 

takoj ko bodo na voljo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  69 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. meni, da obstoječa predstavitev 

parlamentarnih dejavnosti poslancev na 

spletnem mestu Parlamenta ni dovolj točna 

in pregledna; predlaga, da se uvede 

podrobnejši in točnejši sistem merjenja in 

razvrščanja parlamentarnih dejavnosti, da 

bo pregled dela poslancev boljši in 

natančnejši, kar bo prispevalo k boljši 

komunikaciji in stikom z državljani; 

pričakuje, da bo ustrezna delovna skupina 

predsedstva Odboru za proračun 

predstavila svoj program in ugotovitve, 

takoj ko bodo na voljo; 

20. meni, da obstoječa predstavitev 

parlamentarnih dejavnosti poslancev na 

spletnem mestu Parlamenta ni dovolj točna 

in pregledna; predlaga, da se uvede 

podrobnejši in točnejši sistem merjenja in 

razvrščanja parlamentarnih dejavnosti, da 

bo pregled dela poslancev boljši in 

natančnejši, kar bo prispevalo k boljši 

komunikaciji in stikom z državljani; 

zahteva zlasti, da se obrazložitve 

glasovanja in enominutni govori 

prikazujejo ločeno od govorov na 

plenarnem zasedanju; pričakuje, da bo 

ustrezna delovna skupina predsedstva 

Odboru za proračun predstavila svoj 

program in ugotovitve, takoj ko bodo na 

voljo; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  70 

Paul Rübig 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. meni, da obstoječa predstavitev 

parlamentarnih dejavnosti poslancev na 

spletnem mestu Parlamenta ni dovolj točna 

in pregledna; predlaga, da se uvede 

podrobnejši in točnejši sistem merjenja in 

razvrščanja parlamentarnih dejavnosti, da 

bo pregled dela poslancev boljši in 

natančnejši, kar bo prispevalo k boljši 

komunikaciji in stikom z državljani; 

pričakuje, da bo ustrezna delovna skupina 

predsedstva Odboru za proračun 

predstavila svoj program in ugotovitve, 

takoj ko bodo na voljo; 

20. meni, da obstoječa predstavitev 

parlamentarnih dejavnosti poslancev na 

spletnem mestu Parlamenta ni dovolj točna 

in pregledna; poudarja, da se ad hoc 

delovna skupina predsedstva Parlamenta 

trenutno ukvarja z morebitnimi rešitvami 

za to vprašanje; pričakuje, da bo ustrezna 

delovna skupina predsedstva Odboru za 

proračun predstavila svoj program in 

ugotovitve, takoj ko bodo na voljo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  71 

Richard Ashworth 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 20a. dvomi v dodano vrednost ustne 

obrazložitve glasovanja in poudarja, da je 

poslancem na voljo pisna obrazložitev 

glasovanja; je seznanjen, da ustne 

obrazložitve glasovanja trenutno potekajo 

takoj po glasovanjih na plenarnem 

zasedanju; obžaluje dodatne stroške za 

tolmačenje, ki iz tega izhajajo; poziva 

generalnega sekretarja, naj ponovno 

premisli o uporabnosti ustne obrazložitve 

glasovanja, in medtem poziva, naj ustna 

obrazložitev glasovanja poteka po koncu 

delovnega dne vsak dan plenarnega 

zasedanja; 

Or. en 

Predlog spremembe  72 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga 
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Predlog resolucije 

Odstavek 20 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 20a. meni, da poklicno usposabljanje, 

namenjeno osebju Parlamenta, zelo 

pogosto ni prilagojeno omejitvam in 

potrebam zaposlenih v političnih 

skupinah in akreditiranih parlamentarnih 

pomočnikov, zaradi česar se poslanci ne 

morajo zanesti na to, da se bodo osebe, ki 

posredno ali neposredno delajo zanje, 

stalno usposabljale na različnih 

področjih, na katerih jim utegnejo biti 

zaupane naloge; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  73 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. znova poziva predsedstvo, naj postavi 

natančnejša pravila o odgovornosti za 

odhodke, ki se smejo kriti z nadomestilom 

splošnih stroškov, kar bi lahko zajemalo 

ukrepe za stroškovno učinkovitost, na 

primer da morajo poslanci objaviti 

evidenco porabe, kar jih veliko že počne, 

pospremljeno pa bi lahko bilo tudi s 

poenostavljenim sistemom za povračilo 

neporabljenih sredstev; znova poudarja, da 

za to ne bo treba zaposlovati dodatnih 

ljudi v upravi Parlamenta; 

21. znova poziva predsedstvo, naj postavi 

natančnejša pravila o odgovornosti za 

odhodke, ki se smejo kriti z nadomestilom 

splošnih stroškov, kar bi lahko zajemalo 

ukrepe za stroškovno učinkovitost, na 

primer da morajo poslanci objaviti 

evidenco porabe, kar jih veliko že počne, 

pospremljeno pa bi lahko bilo tudi s 

poenostavljenim sistemom za povračilo 

neporabljenih sredstev; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  74 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki, Louis Michel 
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Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. znova poziva predsedstvo, naj postavi 

natančnejša pravila o odgovornosti za 

odhodke, ki se smejo kriti z nadomestilom 

splošnih stroškov, kar bi lahko zajemalo 

ukrepe za stroškovno učinkovitost, na 

primer da morajo poslanci objaviti 

evidenco porabe, kar jih veliko že počne, 

pospremljeno pa bi lahko bilo tudi s 

poenostavljenim sistemom za povračilo 

neporabljenih sredstev; znova poudarja, 

da za to ne bo treba zaposlovati dodatnih 

ljudi v upravi Parlamenta; 

21. poudarja, da je potrebna večja 

preglednost v zvezi z nadomestilom 

splošnih stroškov za poslance; poziva 

predsedstvo, naj oblikuje natančnejša 

pravila o odgovornosti za odhodke, ki jih 

je dovoljeno kriti s tem nadomestilom, ne 

da bi zaradi tega nastali dodatni stroški za 

Parlament; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  75 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier, Reimer Böge 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. znova poziva predsedstvo, naj postavi 

natančnejša pravila o odgovornosti za 

odhodke, ki se smejo kriti z nadomestilom 

splošnih stroškov, kar bi lahko zajemalo 

ukrepe za stroškovno učinkovitost, na 

primer da morajo poslanci objaviti 

evidenco porabe, kar jih veliko že počne, 

pospremljeno pa bi lahko bilo tudi s 

poenostavljenim sistemom za povračilo 

neporabljenih sredstev; znova poudarja, 

da za to ne bo treba zaposlovati dodatnih 

ljudi v upravi Parlamenta; 

21. ponovno izraža stališče o nadomestilu 

splošnih stroškov, navedeno v resolucijah 

o proračunu z dne 29. aprila 2015 in 28. 

oktobra 2015; znova poziva k večji 

preglednosti glede nadomestila splošnih 

stroškov za poslance; poziva predsedstvo, 

naj oblikuje natančnejša pravila o 

odgovornosti za odhodke, ki jih je 

dovoljeno kriti s tem nadomestilom, ne da 

bi zaradi tega nastali dodatni stroški za 

Parlament; 

Or. en 
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Predlog spremembe  76 

Richard Ashworth 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. znova poziva predsedstvo, naj postavi 

natančnejša pravila o odgovornosti za 

odhodke, ki se smejo kriti z nadomestilom 

splošnih stroškov, kar bi lahko zajemalo 

ukrepe za stroškovno učinkovitost, na 

primer da morajo poslanci objaviti 

evidenco porabe, kar jih veliko že počne, 

pospremljeno pa bi lahko bilo tudi s 

poenostavljenim sistemom za povračilo 

neporabljenih sredstev; znova poudarja, da 

za to ne bo treba zaposlovati dodatnih ljudi 

v upravi Parlamenta; 

21. znova poziva predsedstvo, naj postavi 

natančnejša pravila o odgovornosti za 

odhodke, ki se smejo kriti z nadomestilom 

splošnih stroškov, kar bi lahko zajemalo 

ukrepe za stroškovno učinkovitost, na 

primer da morajo poslanci objaviti 

evidenco porabe, kar jih veliko že počne, 

pospremljeno pa bi lahko bilo tudi s 

poenostavljenim sistemom za povračilo 

neporabljenih sredstev; predlaga, da bi na 

spletnem mestu Parlamenta ustvarili 

povezavo do mest, na katerih poslanci 

trenutno objavljajo svojo porabo, s čimer 

bi povečali preglednost; znova poudarja, 

da za to ne bo treba zaposlovati dodatnih 

ljudi v upravi Parlamenta; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  77 

Ingeborg Gräßle 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. znova poziva predsedstvo, naj postavi 

natančnejša pravila o odgovornosti za 

odhodke, ki se smejo kriti z nadomestilom 

splošnih stroškov, kar bi lahko zajemalo 

ukrepe za stroškovno učinkovitost, na 

primer da morajo poslanci objaviti 

evidenco porabe, kar jih veliko že počne, 

pospremljeno pa bi lahko bilo tudi s 

poenostavljenim sistemom za povračilo 

neporabljenih sredstev; znova poudarja, da 

za to ne bo treba zaposlovati dodatnih ljudi 

v upravi Parlamenta; 

21. poziva predsedstvo, naj ponovno 

preveri, ali je treba še natančneje 

opredeliti pravila o odgovornosti za 

odhodke, ki se smejo kriti z nadomestilom 

splošnih stroškov,  znova poudarja, da za to 

ne bo treba zaposlovati dodatnih ljudi v 

upravi Parlamenta; 
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Or. de 

 

Predlog spremembe  78 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 21a. poziva predsedstvo, naj oblikuje 

boljša pravila v zvezi z nadomestili za 

potovanja z avtomobilom; meni, da bi bilo 

treba za vsa potovanja, ne glede na 

razdaljo, predložiti podporno 

dokumentacijo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  79 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 21b. meni, da bi morali biti poslanci za 

zgled državljanom, ki se v več državah 

članicah soočajo s katastrofalnimi 

posledicami gospodarske krize, zato 

poziva, da se njihove plače in nadomestila 

zmanjšajo za vsaj 15 %;  

Or. en 

 

Predlog spremembe  80 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Jean Arthuis, Anneli Jäätteenmäki, Nedžmi Ali 

(Nedzhmi Ali), Louis Michel 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. obžaluje, da predsedstvo še ni končalo 

razprave o srednjeročni nepremičninski 

strategiji Parlamenta; zato znova poziva, da 

se nova srednjeročna strategija za 

nepremičninsko politiko Odboru za 

proračun predstavi pravočasno za 

priprave na obravnavo proračuna za 

leto 2017 v Parlamentu; 

22. spominja, da trenutno poteka pregled 

srednjeročne strategije za nepremičninsko 

politiko, ki jo je predsedstvo sprejelo leta 

2010; obžaluje, da predsedstvo še ni 

končalo razprave o srednjeročni 

nepremičninski strategiji Parlamenta; 

poziva generalnega sekretarja, naj 

Odboru za proračun čim prej, vendar 

najpozneje do avgusta 2016, še pred 
obravnavo proračuna v Parlamentu jeseni 

2016, predstavi novo srednjeročno 

strategijo za nepremičnine; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  81 

Monika Hohlmeier, Reimer Böge, Paul Rübig 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. obžaluje, da predsedstvo še ni končalo 

razprave o srednjeročni nepremičninski 

strategiji Parlamenta; zato znova poziva, da 

se nova srednjeročna strategija za 

nepremičninsko politiko Odboru za 

proračun predstavi pravočasno za priprave 

na obravnavo proračuna za leto 2017 v 

Parlamentu; 

22. ugotavlja, da predsedstvo še ni končalo 

razprave o srednjeročni nepremičninski 

strategiji Parlamenta; zato znova poziva, da 

se nova srednjeročna strategija za 

nepremičninsko politiko Odboru za 

proračun predstavi pravočasno za priprave 

na obravnavo proračuna za leto 2017 v 

Parlamentu; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  82 

Jean Arthuis 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 a (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

 22a. poziva, da se razmere na področju 

nepremičnin, katerih lastnih ali najemnik 

je Parlament, pošteno odražajo v 

proračunu; zato zahteva, da se stroški 

zgradbe Konrad Adenauer jasno prikažejo 

v končnem proračunu Parlamenta ter da 

se v prihodnosti naložbe v nepremičnine 

vključijo v proračun, da tako ne bi bilo 

potrebno zbiranje neporabljenih 

proračunskih sredstev iz drugih postavk 

ob koncu leta; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  83 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Jean Arthuis, Anneli Jäätteenmäki, Nedžmi Ali 

(Nedzhmi Ali), Louis Michel 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. poziva predsedstvo, naj predstavi 

dolgoročno strategijo za nepremičnine 

Parlamenta; meni, da bi bilo treba pri 

dolgoročni nepremičninski strategiji 

upoštevati tudi informacije iz poročila o 

zamudah in višjih stroških Hiše evropske 

zgodovine; 

23. poziva predsedstvo, naj predstavi 

dolgoročno strategijo za nepremičnine 

Parlamenta; ponovno poudarja, da je treba 

z dolgoročnimi naložbami, kot so 

gradbeni projekti Parlamenta, ravnati 

previdno in pregledno; vztraja pri strogem 

obvladovanju stroškov, načrtovanju 

projektov in nadzoru; znova poziva k 

preglednemu procesu odločanja na 

področju nepremičninske politike na 

osnovi pravočasnih informacij in ob 

strogem upoštevanju člena 203 finančne 

uredbe; meni, da bi bilo treba pri 

dolgoročni nepremičninski strategiji 

upoštevati tudi informacije iz poročila o 

zamudah in višjih stroških Hiše evropske 

zgodovine; 

Or. en 
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Predlog spremembe  84 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier, Reimer Böge, Gérard Deprez 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. ocenjuje, da bi bilo treba odobritev 

študije o obnovi stavbe Paul Henri Spaak 

(PHS) pogojiti z dodatnimi pojasnili, tudi 

o tem, katere različne možnosti obnove in 

uporabe bodo preučene; v zvezi s tem 

poziva predsedstvo, naj položi temelje za 

preobrazbo stavbe PHS v moderno 

poslopje, ki bo zgled v smislu energetske 

učinkovitosti; 

24. poziva k dodatnim informacijam o 

tem, zakaj se projekt obnove stavbe PHS 

ne premakne z mrtve točke; poziva 

predsedstvo, naj naroči in preuči študijo o 

obnovi; pričakuje, da bo predsedstvo pri 

določitvi časovnega okvira za obnovo 

upoštevalo potrebo po pogojih za zdravo 

in varno delo; poziva predsedstvo, naj 

Odboru za proračun posreduje 

informacije o vseh ukrepih, takoj ko bodo 

na voljo; v zvezi s tem poziva predsedstvo, 

naj položi temelje za preobrazbo stavbe 

PHS v moderno poslopje, ki bo zgled v 

smislu energetske učinkovitosti, ter naj 

nemudoma nadaljuje s posodobitvijo 

stavbe; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  85 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Jean Arthuis, Anneli Jäätteenmäki, Nedžmi Ali 

(Nedzhmi Ali), Louis Michel, Monika Hohlmeier 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 24a. poziva pristojne podpredsednike, naj 

Odboru za proračun posredujejo poročilo 

o napredku v zvezi s stavbo KAD; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  86 

Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, 

Philippe De Backer, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Frédérique Ries, 
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Marietje Schaake, Cora van Nieuwenhuizen, Gérard Deprez, Merja Kyllönen, Jan 

Philipp Albrecht, Dennis de Jong, Elly Schlein, Michaela Šojdrová, Jeppe Kofod, 

Anneleen Van Bossuyt, Benedek Jávor, Lara Comi, Nicola Caputo, Igor Šoltes, Tomáš 

Zdechovský, Anneliese Dodds, Bas Eickhout, Judith Sargentini, Pina Picierno, Daniele 

Viotti, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Ernest Urtasun, Monika Vana 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 24a. meni, da bi bilo treba strukturne in 

organizacijske reforme, ki naj bi povečale 

učinkovitost, okoljsko trajnostnost in 

uspešnost, nadaljevati na osnovi temeljite 

analize morebitnih sinergij in prihrankov; 

opozarja na ogromne prihranke, ki bi jih 

lahko dosegli s prehodom s treh (Bruselj, 

Strasbourg in Luxembourg) na en sam 

kraj dela; poudarja, da ta proces ne sme 

ogroziti zakonodajne odličnosti 

Parlamenta, njegovih proračunskih in 

nadzornih pristojnosti ter kakovosti 

delovnih razmer poslancev, pomočnikov 

in uslužbencev; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  87 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. pozdravlja predlog za krčenje 

kadrovskega načrta za 60 delovnih mest v 

letu 2017, v skladu z dogovorom o 

predlogu splošnega proračuna Evropske 

unije za proračunsko leto 2016, ki je bil 

dosežen s Svetom in ki ga je spravni odbor 

odobril 14. novembra 2015 v okviru 

proračunskega postopka; 

črtano 

Or. fr 
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Predlog spremembe  88 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. pozdravlja predlog za krčenje 

kadrovskega načrta za 60 delovnih mest v 

letu 2017, v skladu z dogovorom o 

predlogu splošnega proračuna Evropske 

unije za proračunsko leto 2016, ki je bil 

dosežen s Svetom in ki ga je spravni odbor 

odobril 14. novembra 2015 v okviru 

proračunskega postopka; 

25. je seznanjen s predlogom za krčenje 

kadrovskega načrta za 60 delovnih mest v 

letu 2017, v skladu z dogovorom o 

predlogu splošnega proračuna Evropske 

unije za proračunsko leto 2016, ki je bil 

dosežen s Svetom in ki ga je spravni odbor 

odobril 14. novembra 2015 v okviru 

proračunskega postopka; zahteva pa, da se 

pri učinkovitem krčenju splošnega 

kadrovskega načrta brez izjeme 

upoštevajo vse kategorije osebja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  89 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

26. spominja, da bodo zaposleni v 

političnih skupinah izvzeti iz cilja 5-

odstotnega zmanjšanja števila delovnih 

mest v skladu s sklepi, ki jih je sprejel za 

proračunska leta 2014, 2015 in 2016; 

26. spominja, da bodo zaposleni v 

političnih skupinah vključeni v cilj 5-

odstotnega zmanjšanja števila delovnih 

mest; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  90 

Jean Arthuis 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

26. spominja, da bodo zaposleni v 

političnih skupinah izvzeti iz cilja 5-

odstotnega zmanjšanja števila delovnih 

mest v skladu s sklepi, ki jih je sprejel za 

proračunska leta 2014, 2015 in 2016; 

26. spominja, da bodo zaposleni v 

političnih skupinah izvzeti iz cilja 5-

odstotnega zmanjšanja števila delovnih 

mest v skladu s sklepi, ki jih je sprejel za 

proračunska leta 2014, 2015 in 2016; se 

vseeno sprašuje o razlogih za visoko 

stopnjo nezasedenosti delovnih mest v 

političnih skupinah (v mesecu 

marcu 2016 povprečno 26,16 % oziroma 

vsako četrto delovno mesto); zato zahteva, 

da se vsako oblikovanje novih delovnih 

mest pogojuje z občutnim znižanjem te 

stopnje; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  91 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 26a. poziva generalnega sekretarja, naj 

razpiše interne natečaje za vse kategorije 

zaposlenih, tudi za akreditirane 

parlamentarne pomočnike; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  92 

Nils Torvalds, Anneli Jäätteenmäki, Gérard Deprez, Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 27 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

27. podpira uvedbo dodatnih delovnih mest 

za prevajalce in tolmače v irščino; ta 

delovna mesta izvzema iz 5-odstotnega 

27. podpira uvedbo dodatnih delovnih mest 

za prevajalce in tolmače v irščino; ta 

delovna mesta izvzema iz 5-odstotnega 
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zmanjšanja v skladu s priporočilom 

Komisije; poziva generalnega sekretarja, 

naj se z irskimi poslanci posvetuje o 

morebitni racionalizaciji uporabe irščine, 

ne da bi zato trpele zajamčene pravice 

poslancev; 

zmanjšanja v skladu s priporočilom 

Komisije; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  93 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 27 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

27. podpira uvedbo dodatnih delovnih 

mest za prevajalce in tolmače v irščino; ta 

delovna mesta izvzema iz 5-odstotnega 

zmanjšanja v skladu s priporočilom 

Komisije; poziva generalnega sekretarja, 

naj se z irskimi poslanci posvetuje o 

morebitni racionalizaciji uporabe irščine, 

ne da bi zato trpele zajamčene pravice 

poslancev; 

27. je seznanjen z uvedbo dodatnih 

delovnih mest za prevajalce in tolmače v 

irščino, ki bi jih bilo treba upoštevati pri 5-

odstotnem zmanjšanju; poziva 

generalnega sekretarja, naj se z irskimi 

poslanci posvetuje o morebitni 

racionalizaciji uporabe irščine, ne da bi 

zato trpele zajamčene pravice poslancev; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  94 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 27 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 27a. podpira uvedbo tolmačenja v 

mednarodni znakovni jezik vseh razprav 

na plenarnih zasedanjih, da bi bile vsaj te 

dejansko dostopne vsem evropskim 

državljanom; 

Or. fr 
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Predlog spremembe  95 

Jean-Paul Denanot, Isabelle Thomas 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 28 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

28. pozdravlja napredek, dosežen pri 

učinkovitosti prevajalskih in tolmaških 

služb; poziva generalnega sekretarja, naj 

predlaga nadaljnjo racionalizacijo, na 

primer večji obseg prevajanja in 

tolmačenja na zahtevo; 

28. pozdravlja napredek, dosežen pri 

učinkovitosti prevajalskih in tolmaških 

služb; priznava kakovost in dodano 

vrednost storitev, ki jih zagotavljajo 

tolmači; poziva k hitremu in trajnostnemu 

sporazumu med generalnim sekretarjem 

in predstavniki tolmačev, ki bi združeval 

izjemno kakovostne delovne pogoje in 

učinkovito upravljanje, da bi preprečili 

neuravnoteženost delovnega časa in 

splošno negotovost tolmačev; poziva 

generalnega sekretarja, naj pripravi 

dodatne predloge, na primer večji obseg 

prevajanja in tolmačenja na zahtevo, zlasti 

v zvezi z dejavnostmi medskupin 

Evropskega parlamenta; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  96 

Richard Ashworth 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 28 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

28. pozdravlja napredek, dosežen pri 

učinkovitosti prevajalskih in tolmaških 

služb; poziva generalnega sekretarja, naj 

predlaga nadaljnjo racionalizacijo, na 

primer večji obseg prevajanja in 

tolmačenja na zahtevo; 

28. pozdravlja napredek, dosežen pri 

učinkovitosti prevajalskih in tolmaških 

služb; poziva generalnega sekretarja, naj 

predlaga nadaljnjo racionalizacijo, na 

primer večji obseg prevajanja in 

tolmačenja na zahtevo; meni, da je sistem 

jezikovnega profiliranja, ki se od oktobra 

2014 uporablja za predloge sprememb v 

fazi odborov, zgleden primer 

učinkovitosti, ki jo je mogoče doseči; 
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poziva generalnega sekretarja, naj 

razmisli o razširitvi tega sistema tudi na 

druga področja parlamentarnih 

dejavnosti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  97 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 28 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

28. pozdravlja napredek, dosežen pri 

učinkovitosti prevajalskih in tolmaških 

služb; poziva generalnega sekretarja, naj 

predlaga nadaljnjo racionalizacijo, na 

primer večji obseg prevajanja in 

tolmačenja na zahtevo; 

28. pozdravlja napredek, dosežen pri 

učinkovitosti prevajalskih in tolmaških 

služb; poziva generalnega sekretarja, naj 

ob upoštevanju socialnih pravic predlaga 

nadaljnjo racionalizacijo, na primer večji 

obseg prevajanja in tolmačenja na zahtevo; 

meni, da sta tolmačenje in prevajanje v 

jedru evropske demokracije, ki je odprta 

za vse, zato poziva, naj se ne dovoli 

nobena reforma, ki bi ogrožala najširšo in 

najbolj vključujočo možno dostopnost 

dejavnosti in dokumentov Parlamenta; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  98 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 28 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 28a. meni, da bi bilo treba s sredstvi iz 

proračunske postavke „Ukrepi v korist 

zaposlenih v instituciji“ in zlasti z 

nepovratnimi sredstvi, namenjenimi 

organizacijam zaposlenih iz vrstice  

„izdatki za socialno varstvo“ 1630-03, 

upravljati bolj pregledno ter da bi morali z 
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njimi upravljati vsi zaposleni skupaj, torej 

odbor uslužbencev in odbor akreditiranih 

parlamentarnih pomočnikov; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  99 

Jean-Paul Denanot 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 28 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 28a. poziva predsedstvo, naj oceni in po 

potrebi spremeni pravila statuta za 

praktikante, vključno z uvedbo 

minimalnega plačila in uskladitvijo cen 

gostinske ponudbe za vse praktikante v 

upravi Parlamenta in pisarnah poslancev, 

da bi zagotovili enakopravno obravnavo 

in zaščitili socialne pravice praktikantov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  100 

Jean-Paul Denanot, Isabelle Thomas 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 28 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 28a. poziva predsedstvo, naj pregleda 

pravila o povračilu stroškov za službena 

potovanja, ki se nanašajo na potovanja 

akreditiranih parlamentarnih pomočnikov 

med kraji dela Parlamenta, da bi jih 

uskladili s pravili, ki veljajo za preostalo 

osebje; 

Or. en 
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Predlog spremembe  101 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 28 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 28a. meni, da bi bilo treba uvesti tretji 

postopek, s katerim bi se omogočila 

sporazuma prekinitev pogodbe med 

poslancem in pomočnikom; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  102 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 28 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 28a. poziva generalnega sekretarja, naj 

pripravi letno poročilo o visokih 

uradnikih Parlamenta, katerim se je 

pogodba s Parlamentom iztekla in bi 

utegnili biti v svojih novih službah v 

navzkrižju interesov, kot je to opredeljeno 

v členu 16 kadrovskih predpisov institucij 

EU; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  103 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Jean Arthuis, Anneli Jäätteenmäki, Nedžmi Ali 

(Nedzhmi Ali), Louis Michel 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 29 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

29. je seznanjen s predlogom 

internalizacije šoferske službe, v skladu s 

29. ima precejšnje pomisleke v zvezi s 

predlogom internalizacije šoferske službe, 
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katerim bi zunanjega izvajalca nadomestili 

s pogodbenimi uslužbenci Parlamenta, 

zaradi česar se bodo izdatki takoj povečali 

za dodatnih 2,7 milijona EUR; meni, da bi 

bila pogodba z zunanjim izvajalcem, 

izbranim na dobro organiziranem javnem 

razpisu v skladu z veljavnimi pravili za 

javno naročanje, po katerih bi bil zunanji 

izvajalec jasno obvezan prevzeti 

odgovornost za varnostno preverjanje in 

preverjanje zanesljivosti osebja, pa tudi za 

dostojne delovne razmere in plačilo, veliko 

boljša možnost; 

v skladu s katerim bi zunanjega izvajalca 

nadomestili s pogodbenimi uslužbenci 

Parlamenta, zaradi česar se bodo izdatki 

takoj povečali za dodatnih 

3,7 milijona EUR; meni, da bi bila 

pogodba z zunanjim izvajalcem, izbranim 

na dobro organiziranem javnem razpisu v 

skladu z veljavnimi pravili za javno 

naročanje, po katerih bi bil zunanji 

izvajalec jasno obvezan prevzeti 

odgovornost za varnostno preverjanje in 

preverjanje zanesljivosti osebja, pa tudi za 

dostojne delovne razmere in plačilo, veliko 

boljša možnost; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  104 

Richard Ashworth 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 29 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

29. je seznanjen s predlogom 

internalizacije šoferske službe, v skladu s 

katerim bi zunanjega izvajalca nadomestili 

s pogodbenimi uslužbenci Parlamenta, 

zaradi česar se bodo izdatki takoj povečali 

za dodatnih 2,7 milijona EUR; meni, da bi 

bila pogodba z zunanjim izvajalcem, 

izbranim na dobro organiziranem javnem 

razpisu v skladu z veljavnimi pravili za 

javno naročanje, po katerih bi bil zunanji 

izvajalec jasno obvezan prevzeti 

odgovornost za varnostno preverjanje in 

preverjanje zanesljivosti osebja, pa tudi za 

dostojne delovne razmere in plačilo, veliko 

boljša možnost; 

29. se sprašuje o dodani vrednosti in 

dodatnih stroških predlagane 
internalizacije šoferske službe, v skladu s 

katero bi zunanjega izvajalca nadomestili s 

pogodbenimi uslužbenci Parlamenta, 

zaradi česar se bodo izdatki takoj povečali 

za dodatnih 3,7 milijona EUR; meni, da bi 

bila pogodba z zunanjim izvajalcem, 

izbranim na dobro organiziranem javnem 

razpisu v skladu z veljavnimi pravili za 

javno naročanje, po katerih bi bil zunanji 

izvajalec jasno obvezan prevzeti 

odgovornost za varnostno preverjanje in 

preverjanje zanesljivosti osebja, pa tudi za 

dostojne delovne razmere in plačilo, veliko 

boljša možnost; 

Or. en 
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Predlog spremembe  105 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 29 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

29. je seznanjen s predlogom 

internalizacije šoferske službe, v skladu s 

katerim bi zunanjega izvajalca nadomestili 

s pogodbenimi uslužbenci Parlamenta, 

zaradi česar se bodo izdatki takoj povečali 

za dodatnih 2,7 milijona EUR; meni, da bi 

bila pogodba z zunanjim izvajalcem, 

izbranim na dobro organiziranem javnem 

razpisu v skladu z veljavnimi pravili za 

javno naročanje, po katerih bi bil zunanji 

izvajalec jasno obvezan prevzeti 

odgovornost za varnostno preverjanje in 

preverjanje zanesljivosti osebja, pa tudi za 

dostojne delovne razmere in plačilo, veliko 

boljša možnost; 

29. obžaluje predlog internalizacije 

šoferske službe, v skladu s katerim bi 

zunanjega izvajalca nadomestili s 

pogodbenimi uslužbenci Parlamenta, 

zaradi česar se bodo izdatki takoj povečali 

za dodatne 3 milijone EUR; meni, da bi 

bila pogodba z zunanjim izvajalcem, 

izbranim na dobro organiziranem javnem 

razpisu v skladu z veljavnimi pravili za 

javno naročanje, po katerih bi bil zunanji 

izvajalec jasno obvezan prevzeti 

odgovornost za varnostno preverjanje in 

preverjanje zanesljivosti osebja, pa tudi za 

dostojne delovne razmere in plačilo, veliko 

boljša možnost; v vsakem primeru meni, 

da bi bilo treba šofersko službo 

zagotavljati samo od/do letališča oziroma 

železniške postaje do kraja dela; meni, da 

bi morali poslanci vsa druga potovanja 

organizirati v lastni režiji; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  106 

Daniele Viotti, Pina Picierno 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 29 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

29. je seznanjen s predlogom 

internalizacije šoferske službe, v skladu s 

katerim bi zunanjega izvajalca nadomestili 

s pogodbenimi uslužbenci Parlamenta, 

zaradi česar se bodo izdatki takoj povečali 

za dodatnih 2,7 milijona EUR; meni, da bi 

bila pogodba z zunanjim izvajalcem, 

izbranim na dobro organiziranem javnem 

29. nasprotuje predlogu internalizacije 

šoferske službe, v skladu s katerim bi 

zunanjega izvajalca nadomestili s 

pogodbenimi uslužbenci Parlamenta, 

zaradi česar naj bi se izdatki takoj povečali 

za dodatnih 2,7 milijona EUR; meni, da je 

pogodba z zunanjim izvajalcem, izbranim 

na dobro organiziranem javnem razpisu v 
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razpisu v skladu z veljavnimi pravili za 

javno naročanje, po katerih bi bil zunanji 

izvajalec jasno obvezan prevzeti 

odgovornost za varnostno preverjanje in 

preverjanje zanesljivosti osebja, pa tudi za 

dostojne delovne razmere in plačilo, veliko 

boljša možnost; 

skladu z veljavnimi pravili za javno 

naročanje, po katerih bi bil zunanji 

izvajalec jasno obvezan prevzeti 

odgovornost za varnostno preverjanje in 

preverjanje zanesljivosti osebja veliko 

boljša možnost; poleg tega vztraja, da je 

treba zagotoviti primerne delovne razmere 

in plačilo; 

Or. it 

Predlog spremembe  107 

Jean-Paul Denanot 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 29 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

29. je seznanjen s predlogom 

internalizacije šoferske službe, v skladu s 

katerim bi zunanjega izvajalca nadomestili 

s pogodbenimi uslužbenci Parlamenta, 

zaradi česar se bodo izdatki takoj povečali 

za dodatnih 2,7 milijona EUR; meni, da bi 

bila pogodba z zunanjim izvajalcem, 

izbranim na dobro organiziranem javnem 

razpisu v skladu z veljavnimi pravili za 

javno naročanje, po katerih bi bil zunanji 

izvajalec jasno obvezan prevzeti 

odgovornost za varnostno preverjanje in 

preverjanje zanesljivosti osebja, pa tudi za 

dostojne delovne razmere in plačilo, veliko 

boljša možnost; 

29. je seznanjen s predlogom 

internalizacije šoferske službe, v skladu s 

katerim bi zunanjega izvajalca nadomestili 

s pogodbenimi uslužbenci Parlamenta, 

zaradi česar se bodo izdatki takoj povečali 

za dodatnih 3,7 milijona EUR; podpira 

načelo internalizacije, če njeni stroški ne 

bodo presegli stroškov sedanjega sistema 

in če bo omogočala dostojne delovne 

pogoje in plačilo za voznike, povečala 

vključevanje voznic in spodbujala 

uporabo okolju prijaznejših avtomobilov; 
meni tudi, da bi bila pogodba z zunanjim 

izvajalcem, izbranim na dobro 

organiziranem javnem razpisu v skladu z 

veljavnimi pravili za javno naročanje, po 

katerih bi bil zunanji izvajalec jasno 

obvezan prevzeti odgovornost za varnostno 

preverjanje in preverjanje zanesljivosti 

osebja, pa tudi za dostojne delovne razmere 

in plačilo, boljše vključevanje voznic in 

uporabo okolju prijaznejših avtomobilov, 
alternativna možnost, če bodo stroški 

ostali tako visoki; poziva, naj se pred 

sprejetjem odločitve Odboru za proračun 

posredujejo natančne informacije; 

Or. en 
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Predlog spremembe  108 

Nils Torvalds, Gérard Deprez 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 30 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

30. poziva generalnega sekretarja, naj se 

posvetuje z belgijskimi oblastmi, da bo 

omogočen lažji dostop in najboljši 

izkoristek nove direktne železniške linije 

med postajo Bruselj-Luxembourg in 

letališčem v Zaventemu, kar bi lahko 

vključevalo sprejemanje poslanskih 

izkaznic namesto sedanjih prepustnic 

(laissez passer); 

 

Or. en 

 

Predlog spremembe  109 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 31 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

31. meni, da bi moralo biti v voznem parku 

več avtomobilov, ki so stroškovno 

učinkoviti, varčni z gorivom in varni; 

poudarja, da bi bilo treba razmisliti o 

popolnem prehodu na električne 

avtomobile do konca desetletja; 

31. meni, da bi moralo biti v voznem parku 

več avtomobilov, ki so stroškovno 

učinkoviti, varčni z gorivom in varni; 

poudarja, da bi bilo treba prednost 

nameniti uporabi kombiniranih vozil in 

avtobusov, ki bi ob določeni uri vozili z 

letališča in nanj; poudarja, da bi bilo treba 

razmisliti o popolnem prehodu na 

električne avtomobile do konca desetletja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  110 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga 
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Predlog resolucije 

Odstavek 31 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

31. meni, da bi moralo biti v voznem parku 

več avtomobilov, ki so stroškovno 

učinkoviti, varčni z gorivom in varni; 

poudarja, da bi bilo treba razmisliti o 

popolnem prehodu na električne 

avtomobile do konca desetletja; 

31. meni, da bi moralo biti v voznem parku 

več avtomobilov, ki so stroškovno 

učinkoviti, varčni z gorivom in varni; 

poziva generalnega sekretarja, naj 

predloži poročilo o popolnem prehodu na 

električne avtomobile do konca desetletja; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  111 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Louis Michel, Jean Arthuis 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 32 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

32. poziva generalnega sekretarja, naj s 

potovalno agencijo Parlamenta razpravlja 

o tem, kako bi lahko sistematično 

ponujala najcenejše možnosti za službena 

potovanja poslancev in vse kategorije 

zaposlenih; 

32. poziva generalnega sekretarja, naj 

organizira razprave s potovalno agencijo 

Parlamenta; spodbuja potovalno agencijo, 

naj pogosteje primerja cene; poziva jo, naj 

aktivno išče cenejše letalske vozovnice in 

v splošnem ponuja bolj konkurenčne cene 
za službena potovanja poslancev in vse 

kategorije zaposlenih;  

Or. en 

 

Predlog spremembe  112 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 32 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

32. poziva generalnega sekretarja, naj s 

potovalno agencijo Parlamenta razpravlja o 

tem, kako bi lahko sistematično ponujala 

najcenejše možnosti za službena potovanja 

32. poziva generalnega sekretarja, naj s 

potovalno agencijo Parlamenta razpravlja o 

tem, kako bi lahko sistematično ponujala 

najcenejše možnosti za službena potovanja 
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poslancev in vse kategorije zaposlenih; poslancev in vseh kategorij zaposlenih z 

letalom ali vlakom; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  113 

Jean-Paul Denanot, Isabelle Thomas 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 32 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

32. poziva generalnega sekretarja, naj s 

potovalno agencijo Parlamenta razpravlja o 

tem, kako bi lahko sistematično ponujala 

najcenejše možnosti za službena potovanja 

poslancev in vse kategorije zaposlenih; 

32. poziva generalnega sekretarja, naj s 

potovalno agencijo Parlamenta razpravlja o 

tem, kako bi lahko sistematično ponujala 

najcenejše možnosti za službena potovanja 

poslancev in vseh kategorij zaposlenih, 

obenem pa, zlasti na dolgih letih, 

zagotovila enako raven udobja in enake 

splošne pogoje za zamenjavo vozovnic; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  114 

Helga Trüpel, Michael Cramer 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 32 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 32a. potrjuje, da je parkiranje za 

uslužbence Parlamenta brezplačno, 

uslužbencem, ki uporabljajo javni prevoz, 

pa se povrne le polovica stroškov za letno 

vozovnico; poziva generalnega sekretarja, 

naj pripravi oceno letne posredne 

subvencije za uslužbence, ki uporabljajo 

vozila, in jo primerja z zneskom za tiste, ki 

uporabljajo druga prevozna sredstva, nato 

pa poda predloge, kako bi odpravili 

morebiti nepravično obravnavo zaradi 

uporabe različnih prevoznih sredstev; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  115 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Louis Michel 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 33 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 33a. spominja generalnega sekretarja, naj 

Odboru za proračun poroča o oceni 

parlamentarne volilne kampanje za leto 

2014 ter o učinkovitosti komunikacijskih 

ukrepov Parlamenta, namenjenih splošni 

javnosti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  116 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 34 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

34. priznava vlogo informacijskih pisarn 

Parlamenta pri ozaveščanju o dejavnostih 

Parlamenta in Unije nasploh; meni, da bi 

bilo treba ukrepe za večjo učinkovitost 

načrtovati ob upoštevanju informacijskih 

pisarn Parlamenta; meni, da bi morale 

informacijske pisarne v čim večji meri 
deliti prostore in interne službe s 

predstavništvi Komisije; zahteva oceno 

ciljev, nalog in smotrnosti poslovanja 

informacijskih pisarn, na podlagi katere je 

treba opredeliti prednostne naloge; 

34. poziva k natančnemu pregledu 

informacijskih pisarn Parlamenta in 

predstavništev Komisije;  meni, da bi 

morale deliti prostore in interne službe; 

zahteva oceno ciljev, na podlagi katere je 

treba opredeliti prednostne naloge; 

Or. en 
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Predlog spremembe  117 

Jean-Paul Denanot, Alfred Sant 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 34 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 34a. poudarja, da je treba storiti čim več, 

da bi zagotovili, da bo širjenje informacij 

in sporočil Parlamenta, tudi v službah 

Parlamenta, ki sprejemajo skupine 

obiskovalcev, potekalo v vseh 24 uradnih 

jezikih Unije;   

Or. en 

 

Predlog spremembe  118 

Richard Ashworth 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 34 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 34a. meni, da bi bilo treba ponovno 

opredeliti prednostne naloge v sklopu 

proračuna Parlamenta, da bi se 

osredotočili na njegove osrednje 

dejavnosti sozakonodajalca; v zvezi s tem 

dvomi, da komunikacijske in promocijske 

kampanje Parlamenta, zlasti nagrada 

LUX, katere stroški so z 906.902 EUR v 

letu 2014 najvišji doslej, prinašajo dodano 

vrednost; poziva, naj se čim prej opravi 

anketa o tem, v kolikšni meri je nagrada 

LUX znana v javnosti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  119 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 34 a (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

 34a. obžaluje odločitev o odprtju 

Parlamentariuma v Berlinu, ki ni 

neposredno povezan z dejavnostmi 

Parlamenta; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  120 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 34 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 34a. se sprašuje o odločitvi Evropskega 

parlamenta, da financira Parlamentarium 

v Berlinu, ne da bi predlagal podobne 

institucije v vseh evropskih prestolnicah; 

meni, da bi bilo treba Parlamentarium 

postaviti samo v mestih, v katerih zaseda 

Evropski parlament; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  121 

Jean-Paul Denanot 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 34 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 34b. je seznanjen z gradnjo mini 

Parlamentariumov v Berlinu (otvoritev 9. 

maja 2016) in Strasbourgu (2017); vendar 

želi več informacij o proračunskih 

posledicah gradnje tovrstnih poslopij v 

drugih mestih po vsej Uniji; 

Or. en 
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Predlog spremembe  122 

Paul Rübig 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 34 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 34b. poziva k oceni možnosti tesnejšega 

sodelovanja z medijsko hišo ARTE v 

Strasbourgu, da bi vzpostavili evropsko 

medijsko središče za usposabljanje mladih 

novinarjev; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  123 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 34 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 34b. poziva generalnega sekretarja, naj 

predstavi poročilo o podjetjih in 

organizacijah, ki so dobila dostop do 

Evropskega parlamenta, da bi tam 

organizirala forume o svojih dejavnostih;  

poziva generalnega sekretarja, naj 

ohranja ravnotežje med različnimi sektorji 

in različnimi vrstami organizacij, ki jim je 

odobren dostop do Evropskega 

parlamenta; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  124 

Jean-Paul Denanot 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 35 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

35. poziva generalnega sekretarja, naj 

pripravi podrobno ureditev za souporabo 

internih služb med Parlamentom, 

Odborom regij in Evropskim ekonomsko-

socialnim odborom; 

35. poziva generalnega sekretarja, naj 

predstavi podrobno poročilo o izvajanju 

upravnega dela sporazumov o 

sodelovanju med Parlamentom, Odborom 

regij in Evropskim ekonomsko-socialnim 

odborom, na podlagi tega pa naj pripravi 

morebitno ureditev za dodatno upravno 

sodelovanje na področjih, kot so logistika, 

infrastruktura ali varnost; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  125 

Richard Ashworth 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 35 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

35. poziva generalnega sekretarja, naj 

pripravi podrobno ureditev za souporabo 

internih služb med Parlamentom, Odborom 

regij in Evropskim ekonomsko-socialnim 

odborom; 

35. poziva generalnega sekretarja, naj 

pripravi podrobno ureditev za souporabo 

internih služb med Parlamentom, Odborom 

regij in Evropskim ekonomsko-socialnim 

odborom; poziva generalnega sekretarja, 

naj pripravi študijo o tem, ali je mogoče 

sinergijo internih služb doseči tudi med 

Parlamentom, Komisijo in Svetom; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  126 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Louis Michel 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 35 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 35a. poziva generalnega sekretarja, naj 

pojasni trenutno upravljanje telovadnice 

Parlamenta in uporabo osebja 



 

PE578.714v02-00 62/69 AM\1089845SL.doc 

SL 

Parlamenta v zvezi s tem; prav tako 

zahteva pojasnila v zvezi s trenutnim 

sporom in možnostmi, s katerimi bi bilo 

mogoče zagotoviti stroškovno učinkovito 

in uspešno upravljanje v prihodnje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  127 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 36 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

36. pozdravlja bolj omejeno in učinkovito 

rabo zabojnikov; spodbuja souporabo 

zabojnikov na potovanjih v Strasbourgu; 

36. pozdravlja bolj omejeno in učinkovito 

rabo zabojnikov; spodbuja souporabo 

zabojnikov na potovanjih v Strasbourgu; 

opozarja na ogromne prihranke, ki bi jih 

lahko dosegli s prehodom iz treh (Bruselj, 

Strasbourg in Luxembourg) na en sam 

kraj dela; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  128 

Ingeborg Gräßle 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 36 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

36. pozdravlja bolj omejeno in učinkovito 

rabo zabojnikov; spodbuja souporabo 

zabojnikov na potovanjih v Strasbourgu; 

36. poziva k učinkovitejši rabi zabojnikov; 

spodbuja souporabo zabojnikov na 

potovanjih v Strasbourgu; obenem pa 

ugotavlja, da bi z odpravo storitev, 

povezanih s prevozom dokumentacije v 

Strasbourg, kot na primer z uvedbo 

manjših zabojnikov ali omejitvijo na en 

zabojnik za posameznega poslanca, 

nesorazmerno omejili poslance pri 

izvajanju mandatov, zato zavrača ta 

predlog;  



 

AM\1089845SL.doc 63/69 PE578.714v02-00 

 SL 

Or. de 

Predlog spremembe  129 

Richard Ashworth, Ashley Fox, Anna Maria Corazza Bildt, Beatriz Becerra 

Basterrechea, Ulrike Lunacek, Dennis de Jong 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 36 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 36 a. spominja na resolucijo z dne 20. 

novembra 2013 o lokaciji sedežev 

institucij Evropske unije1, v kateri 

ocenjeni stroški geografske razpršitve 

Parlamenta znašajo med 156 milijonov 

EUR in 204 milijonov EUR ter ustrezajo 

10 % njegovega proračuna;  poudarja, da 

poročilo ocenjuje tudi okoljske posledice 

geografske razpršitve, ki znašajo med 

11.000 in 19.000 ton izpustov CO2 ;  

poudarja, da razpršitev negativno vpliva 

na javno mnenje; zato poziva, naj se 

pripravi načrt za en sam sedež; 

 __________________ 

 1 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0498. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  130 

Clare Moody 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 36 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 36 a. poudarja, da bi bilo mogoče ustvariti 

dolgoročne prihranke, če bi imel 

Parlament en sam sedež; to je bilo z veliko 

večino zahtevano že v več resolucijah 

Parlamenta; 

Or. en 
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Predlog spremembe  131 

Paul Rübig 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 37 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

37. poziva generalnega sekretarja, naj v 

zvezi z okolju prijaznimi javnimi naročili v 

celoti in v skladu z duhom in črko izvaja 

novo finančno uredbo ter v tem smislu 

izboljša strategijo javnega naročanja 

Parlamenta; 

37. poziva generalnega sekretarja, naj v 

zvezi z okolju prijaznimi in ekonomsko 

učinkovitimi javnimi naročili v celoti in v 

skladu z duhom in črko izvaja novo 

finančno uredbo ter v tem smislu izboljša 

strategijo javnega naročanja Parlamenta; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  132 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 37 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 37a. pozdravlja, da so bili z revizijo 

finančne uredbe sprejeti ukrepi za okolju 

prijaznejša in socialno občutljivejša javna 

naročila;  obžaluje, da na področju 

socialnih vprašanj ni standarda, kot je na 

okoljskem področju sistem Unije za 

okoljsko ravnanje in presojo (EMAS), še 

posebej, ko gre za sklepanje pogodb o 

javnih naročilih, pri katerih sodelujejo 

evropske institucije, pa tudi zaradi 

zagotavljanja nadzora izvajanja pogodb;  

poziva, naj se v Parlamentu oblikuje 

takšen standard; 

Or. fr 

Predlog spremembe  133 

Marco Valli, Marco Zanni 
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Predlog resolucije 

Odstavek 38 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

38. spodbuja k nadaljnjim prihrankom 

energije, saj je razprava o proračunu za 

leto 2016 pokazala, da obstajajo možnosti 

za izboljšave; 

38. spodbuja k nadaljnjim prihrankom 

energije, zlasti v zvezi s sistemi razsvetljave 

in ogrevanja v stavbah, saj je razprava o 

proračunu za leto 2016 pokazala, da 

obstajajo možnosti za izboljšave; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  134 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 38 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 38a. poziva, naj se prepove razdeljevanje 

plastenk na sejah ter se jih nadomesti s 

sistemom, ki bo učinkovitejši v smislu 

stroškov in onesnaževanja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  135 

Jean-Paul Denanot 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 38 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 38a. se zavzema za večje spodbujanje 

zdravih in organskih živil; prav tako 

poziva predsedstvo, naj oceni možnosti 

zagotavljanja zdravih živil, ne le v smislu 

diverzifikacije storitev, temveč predvsem v 

smislu zagotavljanja svežega sadja in 

zelenjave po dostopnejših cenah; 

Or. en 
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Predlog spremembe  136 

Jean-Paul Denanot 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 39 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

39. ocenjuje, da finančna podpora za 

Evropsko parlamentarno združenje ne 

prinaša dodane vrednosti; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  137 

Gérard Deprez, Nils Torvalds, Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Louis Michel 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 39 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

39. ocenjuje, da finančna podpora za 

Evropsko parlamentarno združenje ne 

prinaša dodane vrednosti; 

črtano 

 (Evropsko parlamentarno združenje je 

treba ohraniti.) 

Or. en 

 

Predlog spremembe  138 

Paul Rübig, Albert Deß, Manfred Weber, Markus Ferber, Michael Gahler, Elisabeth 

Köstinger, Axel Voss, Sven Schulze, Claudia Schmidt, Ulrike Müller, Csaba Sógor, 

Andrzej Grzyb, Angélique Delahaye, Anne Sander, Mercedes Bresso, Dieter-Lebrecht 

Koch, Monika Hohlmeier, Herbert Dorfmann 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 39 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

39. ocenjuje, da finančna podpora za 

Evropsko parlamentarno združenje ne 

črtano 
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prinaša dodane vrednosti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  139 

Jean-Paul Denanot 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 40 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

40. meni, da bi morali dejavnosti tega 

združenja nekdanjih poslancev financirati 

sedanji in nekdanji poslanci, ki jih te 

dejavnosti zanimajo; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  140 

 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 40 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

40. meni, da bi morali dejavnosti tega 

združenja nekdanjih poslancev financirati 

sedanji in nekdanji poslanci, ki jih te 

dejavnosti zanimajo; 

črtano 

 (Evropsko parlamentarno združenje je 

treba ohraniti.) 

Or. en 

 

Predlog spremembe  141 

 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 40 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

40. meni, da bi morali dejavnosti tega 

združenja nekdanjih poslancev financirati 

sedanji in nekdanji poslanci, ki jih te 

dejavnosti zanimajo; 

 

Or. en 

 

Predlog spremembe  142 

Richard Ashworth 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 40 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 40a. poziva generalnega sekretarja in 

predsedstvo Parlamenta, naj tesno 

spremljata delo komisarke Georgieve na 

področju oblikovanja proračuna na 

podlagi uspešnosti; poziva vse strani, ki 

sodelujejo pri oblikovanju načrta 

prihodkov in odhodkov Parlamenta, naj 

opredelijo negativne prednostne naloge, 

da bi bilo mogoče sprostiti sredstva za 

osrednje naloge, za katere je odgovoren 

Parlament; meni, da je to še posebej 

pomembno v sklopu čedalje bolj izrazite 

zakonodajne vloge Parlamenta; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  143 

Richard Ashworth 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 40 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 40 b. ugotavlja, da sredstva za 

financiranje evropskih političnih strank 

in fundacij znašajo 2,7 % proračuna za 
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leto 2017; meni, da ne bi smeli povečevati 

sredstev za evropske politične stranke in 

da je delež proračuna evropskih političnih 

fundacij, ki ga financira Parlament, 

previsok, zato bi ga bilo treba zmanjšati s 

85 % na 50 %; meni, da bi se morale 

politične stranke in fundacije poskušati v 

celoti financirati s sredstvi ustreznih 

nacionalnih strank oziroma z drugimi 

lastnimi sredstvi; 

Or. en 

 


