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14.4.2010 A7-0095/4 

Predlog spremembe  4 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

Søren Bo Søndergaard 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0095/2010 

Bart Staes 

Razrešnica za leto 2008: splošni proračun EU, Evropski parlament 

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

Predlog resolucije 

Odstavek - 1 (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 -1. z velikim zadovoljstvom ugotavlja, da 

so poročila o razrešnici glede izvrševanja 

proračuna s strani Parlamenta v preteklih 

letih odigrala pomembno vlogo in 

doprinesla do zelo pozitivnih dosežkov v 

finančnem upravljanju Parlamenta, kot 

so statut za poslance, statut za pomočnike 

in postopek EMAS; je odločen, da bo 

nadaljeval s temi spodbudnimi obeti za 

razvoj odličnega upravljanja z javnimi 

financami; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0095/5 

Predlog spremembe  5 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

Søren Bo Søndergaard 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0095/2010 

Bart Staes 

Razrešnica za leto 2008: splošni proračun EU, Evropski parlament 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. ugotavlja, da je Parlament kompleksna 

organizacija, v kateri meja med političnimi 

in upravnimi odločitvami ni vedno jasna 

zaradi večplastnega značaja upravljavske 

strukture institucije;  

5. ugotavlja, da je Parlament kompleksna 

organizacija, v kateri meja med političnimi 

in upravnimi odločitvami ni vedno jasna 

zaradi večplastnega značaja upravljavske 

strukture institucije; priporoča uvedbo 

jasnega in preglednega sistema 

korporativnega upravljanja v Parlamentu 

s ciljem: 

 – zagotoviti strateško usmeritev, 

 – zagotoviti izpolnitev ciljev Parlamenta in 

 – poskrbeti za ustrezno upravljanje 

tveganj in nadzorovati odgovorno 

uporabo sredstev Parlamenta; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0095/6 

Predlog spremembe  6 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

Søren Bo Søndergaard 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0095/2010 

Bart Staes 

Razrešnica za leto 2008: splošni proračun EU, Evropski parlament 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 5 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 5a. meni, da je treba znotraj učinkovitega 

in uspešnega sistema korporativnega 

upravljanja ustrezno pozornost nameniti 

vlogi upravljanja; meni, da bi bilo treba 

generalne direktorje, direktorje in vodje 

enot izbirati na podlagi zaslug, izkušenj in 

upravljavskih sposobnosti; predlaga, da bi 

bilo treba opraviti študijo, ki bi opredelila 

praktične smernice za imenovanje 

upravljavcev; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0095/7 

Predlog spremembe  7 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

Søren Bo Søndergaard 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0095/2010 

Bart Staes 

Razrešnica za leto 2008: splošni proračun EU, Evropski parlament 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 8 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 8a. poziva generalnega sekretarja, naj 

sprejme ambiciozne in v prihodnost 

usmerjene ukrepe, katerih namen bo 

povečanje odgovornosti Parlamenta do 

evropskih davkoplačevalcev; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0095/8 

Predlog spremembe  8 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

Søren Bo Søndergaard 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0095/2010 

Bart Staes 

Razrešnica za leto 2008: splošni proračun EU, Evropski parlament 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. opozarja, da za vse donacije velja 

načelo preglednosti in enakega 

obravnavanja, zlasti člen 109(1) in člen 

110(2) finančne uredbe ter člen 169 

Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 

2342/2002 (izvedbena pravila); poudarja, 

da to velja za vse upravičence sredstev 

Unije, vključno z osebjem Parlamenta in 

njihovimi sorodniki, ki prejemajo 

subvencije za zasebna potovanja 

(smučanje ali ostalo); 

10. opozarja, da za vse donacije velja 

načelo preglednosti in enakega 

obravnavanja; poudarja, da to velja za vse 

upravičence do sredstev EU, 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0095/9 

Predlog spremembe  9 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

Søren Bo Søndergaard 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0095/2010 

Bart Staes 

Razrešnica za leto 2008: splošni proračun EU, Evropski parlament 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 14 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 14a. poziva generalnega sekretarja, naj 

njegovemu odboru za proračunski nadzor 

pošlje letno poročilo o dejavnostih 

odgovornega za obvladovanje tveganj kot 

sestavni del postopka podelitve razrešnic; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0095/10 

Predlog spremembe  10 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

Søren Bo Søndergaard 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0095/2010 

Bart Staes 

Razrešnica za leto 2008: splošni proračun EU, Evropski parlament 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 15 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. poudarja, da je začetek veljavnosti 

Lizbonske pogodbe povečal pristojnosti 

Parlamenta in obseg dela njegovih 

poslancev ter pomožnega osebja; meni, da 

bi delovne razmere na vseh delovnih 

mestih morale primerno odsevati večje 

potrebe po delovni sili in gradivu; poziva 

svojega generalnega sekretarja, da predloži 

načrte, ki bodo zagotavljali ustrezne 

pisarniške prostore, zlasti v pisarnah v 

Strasbourgu, kjer bi bilo potrebno 

odstraniti toaletne kabine v pisarnah in 

uvesti sprejemno pisarno za obiskovalce; 

15. poudarja, da je začetek veljavnosti 

Lizbonske pogodbe povečal pristojnosti 

Parlamenta in obseg dela njegovih 

poslancev ter pomožnega osebja; meni, da 

bi delovne razmere na vseh delovnih 

mestih morale primerno odsevati večje 

potrebe po delovni sili in gradivu; poziva 

svojega generalnega sekretarja, da predloži 

načrte, ki bodo zagotavljali ustrezne 

pisarniške prostore, zlasti v pisarnah v 

Strasbourgu, kjer bi bilo potrebno 

odstraniti toaletne kabine v pisarnah; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0095/11 

Predlog spremembe  11 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

Søren Bo Søndergaard 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0095/2010 

Bart Staes 

Razrešnica za leto 2008: splošni proračun EU, Evropski parlament 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. poudarja, da ima Parl-TV zaradi 

majhnega števila gledalcev zelo nizko 

dodatno vrednost; meni, da je treba 

pregledati financiranje Parl-TV in 

celotnega projekta; 

19. poudarja, da ima zaenkrat Parl-TV 

zaradi majhnega števila gledalcev zelo 

nizko dodatno vrednost; meni, da je treba 

pregledati financiranje Parl-TV in 

celotnega projekta, če v naslednjih dveh 

letih ne bo bistvenega povečanja števila 

gledalcev; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0095/12 

Predlog spremembe  12 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

Søren Bo Søndergaard 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0095/2010 

Bart Staes 

Razrešnica za leto 2008: splošni proračun EU, Evropski parlament 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 22 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 22a. poziva generalnega sekretarja, naj 

objavi analizo, v kateri bodo opredeljeni 

naslednji možni koraki do okrepljenega 

sistema notranje kontrole znotraj 

institucije, in zagotovi evropskim 

davkoplačevalcem enostaven dostop do 

popolnega in obsežnega vpogleda v 

porabo javnih sredstev s strani 

Parlamenta in zahteva pregled ukrepov, 

uvedenih in izvedenih za izboljšanje 

nadzora nad proračunom Parlamenta; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0095/13 

Predlog spremembe  13 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

Søren Bo Søndergaard 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0095/2010 

Bart Staes 

Razrešnica za leto 2008: splošni proračun EU, Evropski parlament 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 28 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 28a. izraža željo, da bi bil generalni 

sekretar na voljo za izmenjavo mnenj s 

pristojnim odborom glede odgovorov 

uprave na prošnje iz resolucij o razrešnici 

na redni seji tega odbora septembra vsako 

leto; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0095/14 

Predlog spremembe  14 

Bart Staes 

v imenu skupine Verts/ALE 

Søren Bo Søndergaard 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0095/2010 

Bart Staes 

Razrešnica za leto 2008: splošni proračun EU, Evropski parlament 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 23 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. izpostavlja, da ima Parlament kot 

institucija temeljni interes za popolno 

preglednost, kar zadeva njegovo finančno 

poslovodenje; od Odbora za proračunski 

nadzor zato pričakuje, da bo v celoti 

izpolnil svojo posebno in pomembno 

parlamentarno vlogo, tako da bo jasno 

opredelil področja, kjer so možne 

izboljšave podobno kot pri drugih 

institucijah; 

23. izpostavlja, da ima Parlament kot 

institucija temeljni interes za popolno 

preglednost, kar zadeva njegovo finančno 

poslovodenje; od Odbora za proračunski 

nadzor zato pričakuje, naj ne le nadaljuje, 

pač pa tudi izpopolni kritično analizo 

tega, ali upravljavske strukture in 

postopki Parlamenta zadoščajo za 

zagotavljanje preglednosti, pravilnih 

transakcij in dobrega finančnega 

poslovodenja, podobno kot pri drugih 

institucijah; 

Or. en 

 

 


