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HR Ujedinjena u raznolikosti HR 

24.4.2017 A8-0153/38 

Amandman  38 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan 

u ime Kluba zastupnika S&D-a 

 

Izvješće A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a – Europski parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 21. 

 
Prijedlog rezolucije Izmjena 

21. poziva unutarnjeg revizora da se pri 

predstavljanju godišnjeg izvješća u većoj 

mjeri usredotoči na one aspekte u kojima 

su utvrđeni nedostaci i/ili nepravilnosti i da 

uvede postupke za ocjenu uspješnosti i 

rezultata; također zahtijeva izvješće 

unutarnjeg revizora o daljnjim mjerama, 

razvoju i rješenjima u pogledu problema 

utvrđenih tijekom njegova mandata; 

21. poziva unutarnjeg revizora da se pri 

predstavljanju godišnjeg izvješća u većoj 

mjeri usredotoči na one aspekte u kojima 

su utvrđeni nedostaci i/ili nepravilnosti; 

također traži da unutarnji revizor sastavi 
izvješće o daljnjim mjerama, razvoju i 

rješenjima u pogledu problema utvrđenih 

tijekom njegova mandata koje će biti na 

raspolaganju Odboru za proračunski 

nadzor; traži od glavnog tajnika da uvede 

postupke za ocjenu uspješnosti i rezultata; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/39 

Amandman  39 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan 

u ime Kluba zastupnika S&D-a 

 

Izvješće A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a – Europski parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 92.a (novi) 

 
Prijedlog rezolucije Izmjena 

 92.a traži od Parlamenta da u interesu 

jednakih mogućnosti i poštovanja prava 

na zaposlenje donese smjernice o 

raspoređivanju akreditiranih 

parlamentarnih asistenata u razrede i da 

sastavi jasan opis posla, dužnosti i zadaća 

za svaku funkcijsku skupinu; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/40 

Amandman  40 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

u ime Kluba zastupnika S&D-a 

 

Izvješće A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a – Europski parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 32. 

 
Prijedlog rezolucije Izmjena 

32. podsjeća na odgovor uprave na 

pitanje 75. u upitniku o razrješnici za 

Europski parlament za 2013., točnije na 

to da je odlučila „prekinuti praksu 

dugoročnih službenih putovanja..., čime 

će se ostvariti znatne uštede”, no velikim 

proturječjem smatra činjenicu da je 13 

članova osoblja trenutačno na 

dugoročnim službenim putovanjima; 

smatra da je dugoročno službeno 

putovanje člana osoblja, koje uključuje 

naknadu za život u inozemstvu i isplatu 

dnevnica, u mjesto gdje je ta osoba već 

živjela i radila neprimjereno korištenje 

novca poreznih obveznika te da je u 

suprotnosti s Pravilnikom o osoblju; 

ustraje na razjašnjenju okolnosti svakog 

dugoročnog službenog putovanja, a 

posebno na objavljivanju razloga i 

troškova tih putovanja; 

Briše se. 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/41 

Amandman  41 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

u ime Kluba zastupnika S&D-a 

 

Izvješće A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a – Europski parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 32. 

 
Prijedlog rezolucije Izmjena 

32. podsjeća na odgovor uprave na 

pitanje 75. u upitniku o razrješnici za 

Europski parlament za 2013., točnije na to 

da je odlučila „prekinuti praksu dugoročnih 

službenih putovanja..., čime će se ostvariti 

znatne uštede”, no velikim proturječjem 

smatra činjenicu da je 13 članova osoblja 

trenutačno na dugoročnim službenim 

putovanjima; smatra da je dugoročno 

službeno putovanje člana osoblja, koje 

uključuje naknadu za život u inozemstvu i 

isplatu dnevnica, u mjesto gdje je ta osoba 

već živjela i radila neprimjereno 

korištenje novca poreznih obveznika te da 

je u suprotnosti s Pravilnikom o osoblju; 

ustraje na razjašnjenju okolnosti svakog 

dugoročnog službenog putovanja, a 

posebno na objavljivanju razloga i 

troškova tih putovanja; 

32. podsjeća na odgovor uprave na 

pitanje 75. u upitniku o razrješnici za 

Europski parlament za 2013., točnije na to 

da je odlučila „prekinuti praksu dugoročnih 

službenih putovanja..., čime će se ostvariti 

znatne uštede”, ali ističe činjenicu da je 13 

članova osoblja trenutačno na dugoročnim 

službenim putovanjima (uglavnom za 

potrebe sveučilišnih studija/stipendija i 

tehničke pomoći u pripremi predsjedanja 

Unijom i u informacijskim uredima); 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/42 

Amandman  42 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

u ime Kluba zastupnika S&D-a 

 

Izvješće A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a – Europski parlament 

2016/2152(DEC) 

 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 33. 

 
Prijedlog rezolucije Izmjena 

33. podsjeća na to da svi dužnosnici i 

drugi službenici Unije, čak i oni koji rade 

u kabinetima, svoje dužnosti moraju 

obavljati imajući u vidu isključivo interese 

Unije i u skladu s pravilima utvrđenima u 

Pravilniku o osoblju; ističe da su 

dužnosnici Unije plaćeni novcem 

poreznih obveznika, koji nije namijenjen 

financiranju novinara ili drugog osoblja 

zaposlenog na promicanju bilo kojeg 

nacionalnog političkog interesa 

predsjednika; poziva Predsjedništvo da u 

propisima Parlamenta utvrdi jasne 

odredbe; 

33. napominje da je Glavna uprava za 

komunikaciju zaposlila jednog člana 

osoblja s mjestom rada u Bruxellesu; 

podsjeća da je svrha tog dugoročnog 

službenog putovanja bila povećani interes 

njemačkih medija za rad Europskog 

parlamenta (odgovor uprave na drugi 

upitnik Odbora za proračunski nadzor); s 

obzirom na to pozdravlja činjenicu da je 

navedeni dužnosnik u potpunosti služio 

interesima institucije; 

Or. en 

 


