
 

AM\1124069HR.docx  PE603.702v01-00 
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24.4.2017 A8-0153/43 

Amandman  43 

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 34. 

 
Prijedlog rezolucije Izmjena 

34. prima na znanje odluku 

predsjednika od 21. listopada 2015., čija je 

svrha bila imenovati osobe na upravljačke 

funkcije u Parlamentu bez poštovanja 

relevantnih postupaka, a posebno bez 

poziva na podnošenje prijava; napominje 

da ta odluka „nije bila u skladu s 

pravilima” (odgovor uprave u vezi s 

drugim upitnikom Odbora CONT); 

inzistira na tome da se ta odluka 

predsjednika službeno opozove; 

34. pozdravlja činjenicu da se u svim 

kadrovskim odlukama u uredu bivšeg 

predsjednika Parlamenta slijedio savjet 

uprave Parlamenta i da je ured postupio u 

skladu s preporukama uprave; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/44 

Amandman  44 

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 35. 

 
Prijedlog rezolucije Izmjena 

35. primjećuje da je 15. prosinca 2015. 

predsjednik sebe ovlastio da uz već 

postojeću naknadu dodijeli neograničenu 

posebnu naknadu osoblju svog ureda, 

unatoč činjenici da se u Pravilniku o 

osoblju ne predviđaju takve posebne 

naknade; ponovno otvara pitanje 

zakonitosti te ovlasti i valjanosti te 

posebne naknade; poziva na to da se 

razmotri treba li dotičnu odluku opozvati; 

35. napominje da je osoblje u uredu 

predsjednika Parlamenta obično 

zaposleno u razredu višem od svog 

osnovnog razreda zbog veće odgovornosti 

i većeg opsega posla, te da ima pravo na 

naknadu za osoblje ureda koja se plaća i 

zaposlenicima ureda glavnog tajnika i 

ureda zamjenika glavnog tajnika; 

podsjeća da su u uredu bivšeg 

predsjednika Parlamenta više naknade za 

osoblje ureda isplaćivane samo za dva 

zaposlena koji „zbog Pravilnika o osoblju 

nisu mogli biti premješteni u viši razred” 

(odgovor uprave na drugi upitnik Odbora 

za proračunski nadzor) kako bi se svi 

zaposlenici ureda tretirali na isti način; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/45 

Amandman  45 

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 35.a (novi) 

 
Prijedlog rezolucije Izmjena 

 35.a prima na znanje da je kadrovske 

odluke koje je u prosincu 2015. donio 

bivši predsjednik Parlamenta provjerila 

uprava prije njihova potpisivanja i da je 

utvrđeno da su one u skladu s 

regulatornim okvirom Parlamenta; traži 

od glavnog tajnika da potvrdi navedenu 

usklađenost s pravilima; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/46 

Amandman  46 

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 38. 

 
Prijedlog rezolucije Izmjena 

38. izražava žaljenje zbog činjenice što 

je Parlament svojem predsjedniku dao 

razrješnicu za izvršenje proračuna 

Parlamenta za financijsku godinu 2014. 

te u posljednji trenutak izbrisao važne 

stavke, koji su potakli važna pitanja o 

političkim aktivnostima predsjednika i 

njegovom financijskom ponašanju 

tijekom europskih izbora 2014.; 

Briše se. 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/47 

Amandman  47 

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 38. 

 
Prijedlog rezolucije Izmjena 

38. izražava žaljenje zbog činjenice što 

je Parlament svojem predsjedniku dao 

razrješnicu za izvršenje proračuna 

Parlamenta za financijsku godinu 2014. te 

u posljednji trenutak izbrisao važne stavke, 

koji su potakli važna pitanja o političkim 

aktivnostima predsjednika i njegovom 

financijskom ponašanju tijekom europskih 

izbora 2014.; 

38. prima na znanje da je Parlament 

svojem predsjedniku dao razrješnicu za 

izvršenje proračuna Parlamenta za 

financijsku godinu 2014. (s 480 glasova za, 

149 protiv i 16 uzdržanih) te u posljednji 

trenutak izbrisao važne stavke kojima se 

potiču daljnja pitanja o političkim 

aktivnostima predsjednika i njegovom 

financijskom ponašanju tijekom europskih 

izbora 2014., a nakon što je i od 

predsjednika i od glavnog tajnika primio 

odgovore i pojašnjenja; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/48 

Amandman  48 

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 101.b (novi) 

 
Prijedlog rezolucije Izmjena 

 101.b međutim, napominje da je dužnost 

Službe za organizaciju putovanja Glavne 

uprave za financije da o predloženim 

cijenama putovanja za zastupnike i 

osoblje u okviru rada u Parlamentu 

pregovara s relevantnim kompanijama 

(zračnim i željezničkim prijevoznicima, 

čarter-vlakovima Thalysa itd.); prima na 

znanje da putnička agencija Parlamenta 

uzima u obzir i cijene o kojima je 

pregovarala Služba za organizaciju 

putovanja i cijene vlastitih kompanija i da 

uvijek predlaže najnižu cijenu; također 

napominje da putnička agencija uvijek 

predlaže četiri cjenovna razreda (poslovni, 

fleksibilni ekonomski, ekonomski i 

niskotarifni, ako on postoji); prima na 

znanje da je projekt sudjelovanja putnika 

doveo do bolje interne suradnje Službe za 

organizaciju putovanja i putničke 

agencije kako bi se omogućilo pružanje 

usluga za korisnike koje bi bile u većoj 

mjeri personalizirane i traži da se nastavi 

s unapređenjem te suradnje i kvalitete 

usluga; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/49 

Amandman  49 

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 102. 

 
Prijedlog rezolucije Izmjena 

102. poziva agenciju da aktivno trudi 

ponuditi niže cijene bez obzira na to o 

kojem je zračnom prijevozniku riječ; 

zahtijeva da agencija uvede postupak 

pružanja povratnih informacija (u vidu 

anketa o zadovoljstvu korisnika) s ciljem 

utvrđivanja područja u kojima bi se mogao 

ostvariti daljnji napredak; 

102. poziva Službu za organizaciju 

putovanja da se aktivno trudi ponuditi niže 

cijene bez obzira na to o kojem je zračnom 

prijevozniku riječ; zahtijeva da Služba za 

organizaciju putovanja u suradnji s 

agencijom uvede postupak pružanja 

povratnih informacija (u vidu anketa o 

zadovoljstvu korisnika) s ciljem 

utvrđivanja područja u kojima bi se mogao 

ostvariti daljnji napredak; 

Or. en 

 


