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12.4.2018 A8-0105/21 

Amandman  21 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

u ime Kluba zastupnika PPE-a 

 

Izvješće A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europski parlament 

2017/2137(DEC) 

 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 102. 

 
Prijedlog rezolucije Izmjena 

102. pozdravlja odluku Predsjedništva o 

osnivanju ad hoc radne skupine za 

utvrđivanje i objavu pravila o korištenju 

naknade za opće troškove; podsjeća na 

očekivanja Parlamenta izražena u 

njegovim rezolucijama od 5. 

travnja 2017.1011 i 25. listopada 2017. u 

pogledu proračuna za 2018., u kojima 

poziva na veću transparentnost u pogledu 

naknade za opće troškove i potrebu da se 

poradi na definiciji preciznijih pravila 

kada je riječ o odgovornosti za rashode 

odobrene u okviru te naknade, bez 

stvaranja dodatnih troškova za 

Parlament; ponovno poziva 

Predsjedništvo da što prije provede 

sljedeće konkretne promjene u vezi s 

naknadom za opće troškove: 

Briše se. 

– naknada za opće troškove u svim se 

slučajevima treba voditi na zasebnom 

bankovnom računu 

 

– zastupnici u Europskom parlamentu 

trebaju čuvati sve račune povezane s 

naknadom za opće troškove 

 

– neiskorišteni dio naknade za opće 

troškove treba vratiti na kraju mandata 

zastupnika; 

 

_________________  

10 Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0114  
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12.4.2018 A8-0105/22 

Amandan  22 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

u ime Kluba zastupnika PPE-a 

 

Izvješće A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europski parlament 

2017/2137(DEC) 

 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 102.a (novi) 

 
Prijedlog rezolucije Izmjena 

 102.a prima na znanje prethodne 

rezolucije o razrješnici, u kojima se, među 

ostalim, navodi da se naknadom za opće 

troškove pokrivaju rashodi u državi 

članici u kojoj je zastupnik izabran, 

primjerice najam ureda, oprema, 

potrepštine, dokumentacija i logistička 

organizacija događaja; prima na znanje 

da bi sveobuhvatni sustav nadzora nad 

naknadom za parlamentarni mandat 

zastupnika značio 40 do 75 novih 

administratorskih radnih mjesta, što bi 

bilo u suprotnosti s politikom smanjenja 

osoblja;1a 

 _________________ 

 1a Razrješnica EP-a za 2014. 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/23 

Amandman  23 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

u ime Kluba zastupnika PPE-a 

 

Izvješće A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europski parlament 

2017/2137(DEC) 

 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 103. 

 
Prijedlog rezolucije Izmjena 

103. podsjeća na načelo neovisnosti 

mandata zastupnika; ističe da je 

odgovornost izabranih zastupnika 

iskoristiti sredstva za parlamentarne 

aktivnosti i da zastupnici koji to žele mogu 

objaviti evidenciju potrošnje naknade za 

opće troškove na svojim osobnim 

internetskim stranicama; 

Briše se. 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/24 

Amandman  24 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

u ime Kluba zastupnika PPE-a 

 

Izvješće A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europski parlament 

2017/2137(DEC) 

 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 103.a (novi) 

 
Prijedlog rezolucije Izmjena 

 103.a apelira na transparentnost u 

pogledu naknade za opće troškove 

zastupnika; prima na znanje odluku 

predsjednika Antonija Tajanija o 

uvođenju radne skupine za naknadu za 

opće troškove na razini Predsjedništva; 

poziva Predsjedništvo Parlamenta da 

marljivo istraži paušalne iznose 

(primjerice naknadu za opće troškove) jer 

takav mehanizam znatno smanjuje 

administrativno opterećenje, među 

ostalim; očekuje od Predsjedništva da 

pruži jasan pregled koristi od tog 

programa; podsjeća da paušalna plaćanja 

postoje u mnogim oblicima kao što su 

naknada za kilometražu, putovanje na 

posao itd.; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/25 

Amandman  25 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

u ime Kluba zastupnika PPE-a 

 

Izvješće A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europski parlament 

2017/2137(DEC) 

 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 104. 

 
Prijedlog rezolucije Izmjena 

104. smatra da se tijekom svake revizije 

naknade za opće troškove treba voditi 

računa o prethodno usvojenim plenarnim 

preporukama u pogledu transparentnosti i 

financijske odgovornosti; 

Briše se. 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/26 

Amandman  26 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

u ime Kluba zastupnika PPE-a 

 

Izvješće A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a – Europski parlament 

2017/2137(DEC) 

 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 104 a (novi) 

 
Prijedlog rezolucije Izmjena 

 104.a podsjeća na načelo neovisnosti 

mandata; ističe da je odgovornost 

izabranih zastupnika iskoristiti sredstva za 

parlamentarne aktivnosti i da zastupnici 

koji to žele mogu objaviti evidenciju 

potrošnje naknade za opće troškove 

zastupnicima na svojim osobnim 

internetskim stranicama; naglašava 

činjenicu da je paušalni iznos u širokoj 

upotrebi i da ga se smatra korisnim 

alatom u državama članicama; ponavlja 

da veća učinkovitost i transparentnost 

naknade za opće troškove ne 

podrazumijevaju kršenje privatnosti te da 

to ne bi trebalo iziskivati dodatno osoblje 

u administraciji Parlamenta; očekuje 

pravovremenu komunikaciju o 

zaključcima radne skupine za naknadu za 

opće troškove; 

Or. en 

 


