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Predlog spremembe  31 

Ryszard Czarnecki 

v imenu skupine ECR 

 

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 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; 

črtano 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0095/32 

Predlog spremembe  32 

Ryszard Czarnecki 

v imenu skupine ECR 

 

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 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  15a. poudarja, da bi bilo glede na to, da je 

Lizbonska pogodba komaj začela veljati, 

popolnoma narobe, če bi Parlament že 

samo razmišljal o povečanju števila 

zaposlenih, dokler ni mogoče ustrezno 

oceniti učinka te pogodbe na obseg dela 

sekretariata in poslance ter dokler se ne 

izboljšajo gospodarske razmere; 

Or. en 
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Peter van Dalen, Ryszard Czarnecki 

v imenu skupine ECR 

 

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 65 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

65. upoštevajoč precejšnje tveganje za 

izgubo ugleda na tem področju javne 

politike poziva notranjega revizorja ter 

Računsko sodišče, naj natančno spremljata 

delovanje in učinkovitost novega okvira ter 

opozorita na morebitne pomanjkljivosti 

in/ali možnosti za izboljšanje dostopa 

javnosti do informacij o plačilih 

poslancem, vključno z odhodki za 

pisarniško pomoč; 

65. upoštevajoč precejšnje tveganje za 

izgubo ugleda na tem področju javne 

politike poziva notranjega revizorja ter 

Računsko sodišče, naj natančno spremljata 

delovanje in učinkovitost novega okvira ter 

opozorita na morebitne pomanjkljivosti 

in/ali možnosti za izboljšanje dostopa 

javnosti do informacij o plačilih 

poslancem, vključno z odhodki za 

pisarniško pomoč ter vsemi ostalimi 

nadomestili; 

Or. en 
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Predlog spremembe  34 

Ryszard Czarnecki 

v imenu skupine ECR 

 

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 86 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  86a. meni, da je nagrada Evropskega 

parlamenta za novinarstvo neprimerna, 

saj Parlament ne bi smel podeljevati 

nagrad novinarjem, ki imajo nalogo, da 

kritično spremljajo institucije EU in 

njihovo delo; 

Or. en 



 

AM\812902SL.doc  PE439.747v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

14.4.2010 A7-0095/35 
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v imenu skupine ECR 

 

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 109 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

109. v celoti podpira ustanavljanje 

evropskih političnih strank in evropskih 

političnih ustanov ter njihove dejavnosti; 

meni, da je popolna preglednost pri 

finančnem poslovodenju strank in ustanov 

ter pri izpolnjevanju predvidenih rezultatov 

za evropske državljane bistvenega 

pomena; 

109. glede ustanavljanja evropskih 

političnih strank in evropskih političnih 

ustanov meni, da je popolna preglednost 

pri finančnem poslovodenju strank in 

ustanov ter pri izpolnjevanju predvidenih 

rezultatov za evropske državljane 

bistvenega pomena; 

Or. en 
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Predlog spremembe  36 

Ryszard Czarnecki 

v imenu skupine ECR 

 

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 117 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

117. ponavlja svojo zahtevo po dolgoročni 

strategiji parlamenta s področja 

nepremičnin in stav; opozarja na svojo 

zahtevo iz št. 30 resolucije z dne 22. 

oktobra 2009 o osnutku splošnega 

proračuna Evropske unije za proračunsko 

leto 2010, Oddelek I – Evropski parlament, 

Oddelek II – Svet, Oddelek IV – Sodišče 

Evropskih skupnosti, Oddelek V – 

Računsko sodišče, Oddelek VI – Evropski 

ekonomsko-socialni odbor, Oddelek VII – 

Odbor regij, Oddelek VIII – Varuh 

človekovih pravic, Oddelek IX – Evropska 

uradna oseba za varstvo podatkov; 

poudarja predvsem, da je treba v okviru te 

strategije za nepremičnine in stavbe 

upoštevati tudi naraščajoče stroške 

vzdrževanja, ki nastanejo z nakupom stavb, 

in srednjeročno večjo potrebo po obnovi; 

poudarja. da mora strategija nepremičnin in 

stavb zagotavljati trajnost proračuna 

Parlamenta; poudarja, da je treba tudi 

upoštevati zahteve, nastale z začetkom 

veljave Lizbonske pogodbe, in pričakuje, 

da bo seznanjen z rezultati; 

117. ponavlja svojo zahtevo po dolgoročni 

strategiji parlamenta s področja 

nepremičnin in stav; opozarja na svojo 

zahtevo iz št. 30 resolucije z dne 22. 

oktobra 2009 o osnutku splošnega 

proračuna Evropske unije za proračunsko 

leto 2010, Oddelek I – Evropski parlament, 

Oddelek II – Svet, Oddelek IV – Sodišče 

Evropskih skupnosti, Oddelek V – 

Računsko sodišče, Oddelek VI – Evropski 

ekonomsko-socialni odbor, Oddelek VII – 

Odbor regij, Oddelek VIII – Varuh 

človekovih pravic, Oddelek IX – Evropska 

uradna oseba za varstvo podatkov; 

poudarja predvsem, da je treba v okviru te 

strategije za nepremičnine in stavbe 

upoštevati tudi naraščajoče stroške 

vzdrževanja, ki nastanejo z nakupom stavb, 

in srednjeročno večjo potrebo po obnovi; 

poudarja. da mora strategija nepremičnin in 

stavb zagotavljati trajnost proračuna 

Parlamenta;  

Or. en 

 

 

 


