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14.4.2010 A7-0095/15 

Predlog spremembe  15 

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 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 36 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

36. opozarja, da v vseh fazah postopka 

javnega naročanja –začetna opredelitev 

potreb, priprava javnega razpisa, 

sestavljanje javnih razpisov in specifikacij, 

stiki s ponudniki, odpiranje ponudb, 

ocenjevanje ponudb, sprejemanje odločitve 

o izbiri, sklepanje pogodb – obstaja 

precejšnje tveganje, da se zgoraj navedeni 

cilji ne dosežejo zaradi zapletenega 

pravnega okolja in dejanskih potreb; 

36. opozarja, da v vseh fazah postopka 

javnega naročanja (začetna opredelitev 

potreb, priprava javnega razpisa, 

sestavljanje javnih razpisov in podrobnih 

opisov, stiki s ponudniki, odpiranje 

ponudb, ocenjevanje ponudb, sprejemanje 

odločitve o izbiri, sklepanje pogodb) 

obstaja precejšnje tveganje, da se zgoraj 

navedeni cilji ne dosežejo, zato morajo 

odredbodajalci na podlagi prenosa v 

sodelovanju z osrednjimi službami 

Parlamenta sprejeti ukrepe, da bi 

zmanjšali izpostavljenost tveganju; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0095/16 

Predlog spremembe  16 

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 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 36 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 36a. poziva generalnega sekretarja, naj 

zagotovi, da se bo nadaljevalo posebno 

strokovno usposabljanje na področju 

javnega naročanja ter da se ga bo 

udeležilo vse osebje, ki se ukvarja z 

javnim naročanjem, naj zagotovi, da bo 

javno naročanje priznano kot strokovna 

funkcija v registru strokovnih veščin 

Parlamenta samo za notranje osebje in da 

se bodo delovna mesta na področju 

javnega naročanja obravnavala kot 

"občutljiva" ter se bodo v zvezi z njimi 

izvajali ustrezni ukrepi kroženja in/ali 

dodatni ukrepi notranje kontrole; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0095/17 

Predlog spremembe  17 

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 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 36 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 36b. poudarja, da je strateški izziv 

Parlamenta ugotoviti, kako je mogoče 

ohraniti prednosti decentralizacije, hkrati 

pa kolikor mogoče povečati učinkovitost 

in uspešnost vseh oddelkov v interesu 

poštenega in odprtega javnega naročanja; 

priporoča strateški preobrat, katerega cilj 

bi bil v Parlamentu ustvariti osrednjo 

podporno enoto, ki bi delovala kot 

ponudnik storitev oddelkom za sklepanje 

pogodb; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0095/18 

Predlog spremembe  18 

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 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 51 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 51a. poziva svoj Odbor za proračunski 

nadzor, naj obravnava vprašanje o 

možnosti za zahtevo drugega mnenja o 

letnih poročilih o dejavnostih in o izjavah 

generalnih direktorjev v okviru 

prihajajoče revizije finančne uredbe, da se 

zagotovi dodatno jamstvo in okrepi zaščita 

generalnega sekretarja, ki ima skupno in 

dokončno odgovornost za sistem notranje 

kontrole, kot potrjuje njegov odgovor na 

vprašanje 4.6; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0095/19 

Predlog spremembe  19 

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 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 54 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

54. opozarja, da je cilj sistema notranje 

kontrole zagotoviti pravilne odhodke v 

skladu s finančnimi uredbami; 

54. opozarja, da je cilj sistema notranje 

kontrole zagotoviti pravilne odhodke v 

vseh proračunskih vrsticah v skladu s 

finančnimi uredbami ter zaščititi politične 

in upravne vodstvene organe Parlamenta; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0095/20 

Predlog spremembe  20 

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 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 56 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 56a. opozarja, da je proračun Parlamenta 

za leto 2008 znašal 1.453 milijonov EUR 

in je trdno prepričan, da mora pri takšni 

količini javnega denarja izjava o 

zanesljivosti temeljiti na čvrstih sistemih; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0095/21 

Predlog spremembe  21 

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 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 63 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 63a. meni, da je treba učinkovitost in 

uspešnost novega sistema v celoti oceniti 

pred koncem leta 2010, da se ugotovi, ali 

nov statut pomočnikov deluje v skladu s 

pričakovanji in ali je v skladu s 

postavljenimi pravili; zahteva finančni 

pregled vseh vključenih stroškov, vključno 

s stroški za dodatno notranje osebje in za 

nove ali prenovljene pisarne, ki so nastali 

zaradi predvidenega precejšnjega 

povečanja akreditiranih pomočnikov; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0095/22 

Predlog spremembe  22 

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 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 65 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 65a. poziva generalnega sekretarja in 

predsedstvo, naj v skladu s pobudami 

Komisije za preglednost – ki jih je 

Parlament podprl v več resolucijah – 

sprejmeta ustrezne odločitve za to, da se 

na spletnih straneh Parlamenta nameni 

ustrezen prostor poslancem in se jim tako 

omogoči, da obveščajo javnost o lastni 

uporabi sredstev iz proračuna 

Parlamenta; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0095/23 

Predlog spremembe  23 

Bart Staes 

vvev 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 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 65 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 65b. opozarja, kot navaja v odstavku 104 

svoje resolucije z dne 23. aprila 2009, ki 

spremlja sklep o razrešnici za 

proračunsko leto 2007, da bi bilo treba 

dodatno prostovoljno pokojninsko 

zavarovanje za poslance (sklad) že na 

začetku vzpostaviti kot samoupravno 

enoto izven strukture Parlamenta in da bi 

morali sklad in poslanci sami nositi 

izključno finančno odgovornost za sklad, 

ne pa Parlament; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0095/24 

Predlog spremembe  24 

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 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 69 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 69a. odločno poziva, naj se sklad prenese 

na večji "poklicni" pokojninski sklad in 

naj bo slednji tudi zanj odgovoren, kar bo 

omogočilo večjo zaščito pred dodatnimi 

izgubami zaradi bolj usklajenega, 

previdnejšega in širšega naložbenega 

portfelja; 

Or. en 

 

 


