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14.4.2010 A7-0095/25 

Predlog spremembe  25 

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 73 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 73a. je seznanjen z dejstvom, da je stališče 

predsedstva drugačno od stališča, ki so ga 

poslanci večkrat izrazili na plenarnem 

zasedanju, na primer v resolucijah o 

razrešnici glede izvrševanje proračuna 

Parlamenta v proračunskih letih 2004 do 

2007; pričakuje, da se bo v primerih, ko 

bo stališče predsedstva odstopalo od 

stališča večine poslancev na plenarnem 

zasedanju, od Odbora za proračunski 

nadzor zahtevalo, da pripravi mnenje o 

določenem predlogu, preden se sprejme 

končna odločitev; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0095/26 

Predlog spremembe  26 

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 93 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 93a. poudarja, da je vodstvo skupin 

odgovorno za pripravo in predstavitev 

letnih računovodskih izkazov in da ta 

dolžnost vključuje oblikovanje, izvajanje 

in vzdrževanje sistemov notranje kontrole, 

ustreznih za njihovo pripravo in 

predstavitev; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0095/27 

Predlog spremembe  27 

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 94 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

94. opozarja, da mora v skladu s členom 

2.2.3 pravil o uporabi sredstev iz 

proračunske postavke 4 0 0 0 vsaka 

skupina vzdrževati sistem notranje 

kontrole; 

94. opozarja, da mora v skladu s členom 

2.2.3 pravil o uporabi sredstev iz 

proračunske postavke 4 0 0 0 vsaka 

skupina vzdrževati sistem notranje 

kontrole; poziva vodstvo skupin, naj poda 

uradno izjavo o učinkovitosti sistemov 

notranje kontrole za skupine; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0095/28 

Predlog spremembe  28 

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 94 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 94a. znova izraža zaskrbljenost zaradi 

raznolike narave notranjih finančnih 

pravil, ki so jih oblikovale različne 

politične skupine (odstavek 86 resolucije z 

dne 23. aprila 2009); 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0095/29 

Predlog spremembe  29 

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 103 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 103a. pričakuje, da bo predsedstvo 

sprejelo potrebne ukrepe, da bi zagotovilo 

razmere, v katerih bo sposobno čim prej v 

celoti izpolniti dolžnosti, ki jih ima v 

skladu s poslovnikom Parlamenta, zlasti 

členom 209(2); 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0095/30 

Predlog spremembe  30 

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 114 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 114a. obžaluje dejstvo, da je več delovnih 

mest vodje enote in direktorja že več 

mesecev nezapolnjenih; poudarja, da bi 

bilo treba v kadrovski načrt dodati mesta 

in jih kolikor mogoče hitro zapolniti, s 

čimer bi uresničili storitev, ki velja za 

prednostno politično nalogo; 

Or. en 

 

 


