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Chris Davies 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A7-0095/2010 

Bart Staes 

Razrešnica za leto 2008: splošni proračun EU, Evropski parlament 

SEK(2009)1089 – C7-0173/2009 – 2009/2069(DEC) 

Predlog sklepa 

Odstavek 76a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 76a. vztraja, da v skladu z zavezo 

Parlamenta po preglednosti in dobrem 

finančnem upravljanju generalni sekretar 

zagotovi, da so izvodi vseh poročil, ki jih 

pripravi služba za notranjo revizijo, na 

voljo, da jih pregleda kateri koli poslanec 

in da so objavljeni na spletni strani 

Parlamenta, s tem da se odstranijo v njih 

vse navedbe, ki bi opredeljevale 

posameznike; 

Or. en 
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Chris Davies 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A7-0095/2010 

Bart Staes 

Razrešnica za leto 2008: splošni proračun EU, Evropski parlament 

SEK(2009)1089 – C7-0173/2009 – 2009/2069(DEC) 

Predlog sklepa 

Odstavek 129 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Potni stroški 

 

129a. priznava, da drage letalske karte ne 

zagotovijo krajših potovalnih časov kot 

cenejše, vendar se zaveda, da se nekateri 

poslanci odločajo za nakup polne cene za 

poslovni razred ali drugih letalskih kart 

samo zato, ker ne morejo zahtevati 

povrnitve stroškov, če kupijo karte, ki so 

mnogo cenejše, vendar jih kasneje ne 

morejo uporabiti, in vabi generalnega 

sekretarja, naj predlaga dogovor, po 

katerem lahko poslanci, ki dokažejo, da 

redno zahtevajo manj od najvišje 

dovoljene cene za letalske karte, po 

potrebi zahtevajo povračilo za stroške 

občasnih neuporabljenih kart, ki jih ni 

mogoče zamenjati; 

Or. en 
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Razrešnica za leto 2008: splošni proračun EU, Evropski parlament 

SEK(2009)1089 – C7-0173/2009 – 2009/2069(DEC) 

Predlog sklepa 

Odstavek 114 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 114a. pozdravlja izjavo generalnega 

sekretarja, da so poslanci do septembra 

2009 povrnili približno 455 000 EUR od 

prejetih nadomestil za parlamentarno 

pomoč; meni, da je izrednega pomena, da 

Parlament dosledno preganja domnevne 

kršitve poslancev, in zahteva od 

generalnega sekretarja, naj članom 

odbora za proračunski nadzor predloži 

četrtletno poročilo, ki navaja vse primere, 

ki se trenutno preiskujejo (brez imen 

posameznikov), razlog, zakaj se zahteva 

povračilo, zadevni znesek, datum podaje 

zahtevka za povračilo, znesek, ki je bil do 

tedaj povrnjen, in ali je zadeva bila 

predložena uradu OLAF; 

Or. en 

 

 


