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Amandman  1 

Chris Davies 

u ime kluba ALDE 

Izvješće A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Razrješnica za 2012. godinu: Europski parlament 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Prijedlog Rezolucije 

Stavak 29.a (novi) 

 

 

Prijedlog Rezolucije Izmjena 

 29.a naglašava da svaki zastupnik mora 

imati jednaka prava znati kako se 

upravlja financijskim poslovima 

Parlamenta te stoga traži da glavni tajnik 

osigura da su kopije svih izvještaja koje je 

pripremila Služba za unutarnju reviziju 

dostupne za privatni pregled bilo kojem 

zastupniku, podložne, ako je potrebno, 

uklanjanju upućivanja koja se u njima 

nalaze te koja bi neprimjereno 

identificirala odreñene pojedince; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/2 

Amandman  2 

Gerben-Jan Gerbrandy 

u ime kluba ALDE 

Izvješće A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Razrješnica za 2012. godinu: Europski parlament 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Prijedlog Rezolucije 

Stavak 48.a (novi) 

 

 

Prijedlog Rezolucije Izmjena 

 48.a ponavlja svoj zahtjev za 

predlaganjem strogih pravila koja se 

primjenjuju na sve zastupnike za 

korištenje naknade za opće troškove te da 

sve bude u potpunosti transparentno; 

stoga traži da se razvije sustav u sklopu 

kojeg zastupnici moraju godišnje 

izvještavati o svojoj uporabi ove naknade, 

što će biti podložno postupcima revizije;  

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/3 

Amandman  3 

Chris Davies 

u ime kluba ALDE 

Izvješće A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Razrješnica za 2012. godinu: Europski parlament 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Prijedlog Rezolucije 

Stavak 48.b (novi) 

 

 

Prijedlog Rezolucije Izmjena 

 48.b vjeruje da je Parlament jedina 

europska javna institucija koja isplaćuje 

naknadu predviñenu za pokrivanje 

troškova uredske administracije na 

privatne i osobne bankovne račune bez 

zahtijevanja da se svi računi čuvaju ili bez 

revizije rashoda; sumnja da bi zastupnici 

bili iznimno kritični prema bilo kojem 

drugom tijelu koje na sličan način ne 

nadzire korištenje javnog novca; poziva 

glavnog tajnika da predloži jednostavne 

ugovore kako bi osigurao da se naknada 

za opće troškove koristi u predviñene 

svrhe i ne može zastupnicima predstavljati 

dodatni privatni prihod; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/4 

Amandman  4 

Gerben-Jan Gerbrandy 

u ime kluba ALDE 

Izvješće A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Razrješnica za 2012. godinu: Europski parlament 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Prijedlog Rezolucije 

Stavak 48.c (novi) 

 

 

Prijedlog Rezolucije Izmjena 

 48.c traži procjenu dnevnice za zastupnike 

po pitanju njezinog iznosa i uporabe; traži 

da u skladu s tim Predsjedništvo preispita 

ovu provedbenu mjeru kako bi osiguralo 

da se ova naknada koristi na što isplativiji 

mogući način; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/5 

Amandman  5 

Cătălin Sorin Ivan 

u ime kluba S&D 

Izvješće A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Razrješnica za 2012. godinu: Europski parlament 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Prijedlog Rezolucije 

Stavak 47. 

 

 

Prijedlog Rezolucije Izmjena 

47. kritizira to što predsjednik Parlamenta 

nije uputio izvješće Nadzornog odbora 

OLAF-a Odboru za proračunski nadzor 

Parlamenta, nego ga je više od dva 

mjeseca držao u tajnosti; kritizira 

činjenicu da je uprava Parlamenta tek 

nakon tri mjeseca odugovlačenja 

dostavila sudski poziv na svjedočenje 

jednog belgijskog suda trojici dotičnih 

zastupnika; kritizira činjenicu da je Odbor 

za proračunski nadzor bio spriječen u 

svom radu time što je otkazano saslušanje 

o radu Radne skupine za Grčku i za više 

od godinu dana odgoñeno saslušanje na 

temu „Upravljanje – Europska komisija 

kao upravno tijelo”; 

Briše se. 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/6 

Amandman  6 

Cătălin Sorin Ivan 

u ime kluba S&D 

Izvješće A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Razrješnica za 2012. godinu: Europski parlament 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Prijedlog Rezolucije 

Stavak 67. 

 

 

Prijedlog Rezolucije Izmjena 

67. primjećuje da je u siječnju 2012. stupio 

na snagu novi paket pravila o prijemu 

skupina posjetitelja i o metodi isplate 

subvencija; primjećuje da je Predsjedništvo 

odlučilo zadržati mogućnost isplate u 

gotovini skupinama posjetitelja; zabrinut je 

zbog primjetnih rizika povezanih s 

ugledom i sigurnosti koji se dovode u vezu 

s isplatama u gotovini skupinama 

posjetitelja; traži novu odluku 

Predsjedništva kojom se ukidaju plaćanja 

gotovinom koja predstavljaju kršenje 

Direktive 2005/60/EZ Europskog 

parlamenta i Vijeća
24
; primjećuje da je od 

otprilike 2 000 skupina posjetitelja 

godišnje samo njih 365 2012. primilo više 

od 15 000 EUR, ali da se većina tih 

skupina posjetitelja opredjeljuje za metodu 

isplate u gotovini iako uprava Parlamenta 

potiče plaćanja bankovnim transferom ili 

kombinaciju obiju metoda; 

67. primjećuje da je u siječnju 2012. stupio 

na snagu novi paket pravila o prijemu 

skupina posjetitelja i o metodi isplate 

subvencija; primjećuje da je Predsjedništvo 

odlučilo zadržati mogućnost isplate u 

gotovini skupinama posjetitelja; zabrinut je 

zbog primjetnih rizika povezanih s 

ugledom i sigurnosti koji se dovode u vezu 

s isplatama u gotovini skupinama 

posjetitelja; traži novu odluku 

Predsjedništva o plaćanjima gotovinom 

koja predstavljaju kršenje Direktive 

2005/60/EZ Europskog parlamenta i 

Vijeća
24
; primjećuje da je od otprilike 

2 000 skupina posjetitelja godišnje samo 

njih 365 u 2012. primilo više od 

15 000 EUR, ali da se većina tih skupina 

posjetitelja opredjeljuje za metodu isplate u 

gotovini iako uprava Parlamenta potiče 

plaćanja bankovnom doznakom ili 

kombinaciju obiju metoda; 

__________________ __________________ 

24
Direktiva 2005/60/EZ Europskog 

parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. 

o sprečavanju korištenja financijskog 

sustava u svrhu pranja novca i financiranja 

terorizma (SL L 309, 25.11.2005., str. 15). 

24
Direktiva 2005/60/EZ Europskog 

parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. 

o sprečavanju korištenja financijskog 

sustava u svrhu pranja novca i financiranja 

terorizma (SL L 309, 25.11.2005., str. 15). 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/7 

Amandman  7 

Cătălin Sorin Ivan 

u ime kluba S&D 

Izvješće A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Razrješnica za 2012. godinu: Europski parlament 

COM(2013)0570 – C7-0274/2013 – 2013/2196(DEC) 

Prijedlog Rezolucije 

Stavak 101. 

 

 

Prijedlog Rezolucije Izmjena 

101. traži da se za europske letove 

zastupnika Europskog parlamenta 

nadoknañuju isključivo karte ekonomske 

klase ili odgovarajući iznos iz proračuna 

EP-a; 

101. predlaže da bi se, prema potrebi, za 

europske letove zastupnika Europskog 

parlamenta trebala poticati uporaba 

karata ekonomske klase; 

Or. en 


