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26.3.2014 A7-0246/1 

Predlog spremembe  1 

Chris Davies 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Razrešnica za leto 2012: Evropski parlament 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 29 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 29a. poudarja, da mora imeti vsak 

poslanec enako pravico do seznanjenosti s 

tem, kako se urejajo finančne zadeve 

Parlamenta, in zato od generalnega 

sekretarja zahteva, naj poskrbi za to, da 

bodo vsi poslanci imeli vpogled v izvode 

vseh poročil, ki jih pripravlja služba za 

notranjo revizijo, pri čemer se po potrebi 

odstrani podatke v teh poročilih, ki bi na 

neprimeren način razkrivali identiteto 

posameznikov; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/2 

Predlog spremembe  2 

Gerben-Jan Gerbrandy 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Razrešnica za leto 2012: Evropski parlament 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 48 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 48a. ponovno zahteva, da je treba 

predlagati stroga pravila za vse poslance 

za uporabo nadomestila za splošne stroške 

in da mora to nadomestilo postati 

popolnoma pregledno; zato zahteva, da se 

razvije sistem, po katerem bodo morali 

poslanci letno poročati o uporabi tega 

nadomestila, za katerega bodo veljali 

revizijski postopki; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/3 

Predlog spremembe  3 

Chris Davies 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Razrešnica za leto 2012: Evropski parlament 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 48 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 48b. meni, da je Parlament edina 

evropska javna institucija, ki nadomestila, 

namenjena kritju stroškov upravljanja 

pisarne, nakazuje na zasebne in osebne 

bančne račune in pri tem ne zahteva niti 

shranjevanja računov niti revizije 

odhodkov; verjame, da bi bili poslanci 

zelo kritični do vsakega drugega organa, 

ki bi tako pomanjkljivo nadziral porabo 

javnega denarja; poziva generalnega 

sekretarja, naj predlaga blago ureditev, s 

katero bo zagotovil, da se bo nadomestilo 

splošnih stroškov uporabljalo za 

predvidene namene in da ne bo moglo 

postati vir dodatnega zasebnega zaslužka 

poslancev; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/4 

Predlog spremembe  4 

Gerben-Jan Gerbrandy 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Razrešnica za leto 2012: Evropski parlament 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 48 c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 48c. zahteva oceno dnevnic za poslance, 

kar zadeva njihovo višino in uporabo; 

zahteva, da predsedstvo ustrezno spremeni 

ta izvedbeni ukrep in tako zagotovi, da se 

dnevnice uporabljajo kar najbolj 

stroškovno učinkovito; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/5 

Predlog spremembe  5 

Cătălin Sorin Ivan 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Razrešnica za leto 2012: Evropski parlament 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 47 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

47. kritizira dejstvo, da predsednik 

Parlamenta poročila nadzornega odbora 

OLAF ni posredoval Odboru za 

proračunski nadzor v Parlamentu, pač pa 

ga je zadrževal več kot dva meseca; 

kritizira dejstvo, da je uprava Parlamenta 

šele po trimesečnem zavlačevanju trem 

poslancem posredovala sodni poziv 

belgijskega sodišča, naj nastopijo kot 

priče; kritizira dejstvo, da je bilo delo 

Odbora za proračunski nadzor ovirano 

zaradi odpovedi predstavitve dela 

projektne skupine za Grčijo in več kot 

enoletnega zavlačevanja predstavitve na 

temo „Upravljanje – Evropska komisija 

kot upravni organ”; 

črtano 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/6 

Predlog spremembe  6 

Cătălin Sorin Ivan 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Razrešnica za leto 2012: Evropski parlament 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 67 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

67. ugotavlja, da so začela januarja 2012 

veljati nova pravila o sprejemu skupin 

obiskovalcev, vključno z načinom izplačila 

subvencij; ugotavlja, da se je predsedstvo 

odločilo ohraniti možnost gotovinskih 

izplačil skupinam obiskovalcev; je 

zaskrbljen zaradi precejšnjega tveganja za 

ugled in varnost pri gotovinskih izplačilih; 

poziva predsedstvo, naj sprejme nov sklep, 

s katerim bo odpravilo plačila v gotovini, 

ki predstavljajo kršitev Direktive 

Evropskega parlamenta in Sveta 

2005/60/ES
24
; ugotavlja, da Parlament na 

leto obišče približno 2.000 skupin 

obiskovalcev in da je v letu 2012 samo 365 

skupin prejelo več kot 15.000 EUR, vendar 

da se večina skupin odloči za gotovinsko 

izplačilo, čeprav uprava Parlamenta 

spodbuja bančna nakazila ali vsaj obe 

metodi hkrati; 

67. ugotavlja, da so začela januarja 2012 

veljati nova pravila o sprejemu skupin 

obiskovalcev, vključno z načinom izplačila 

subvencij; ugotavlja, da se je predsedstvo 

odločilo ohraniti možnost gotovinskih 

izplačil skupinam obiskovalcev; je 

zaskrbljen zaradi precejšnjega tveganja za 

ugled in varnost pri gotovinskih izplačilih; 

poziva predsedstvo, naj sprejme nov sklep 

o plačilih v gotovini, ki predstavljajo 

kršitev Direktive Evropskega parlamenta in 

Sveta 2005/60/ES
24
; ugotavlja, da 

Parlament na leto obišče približno 2.000 

skupin obiskovalcev in da je v letu 2012 

samo 365 skupin prejelo več kot 15.000 

EUR, vendar da se večina skupin odloči za 

gotovinsko izplačilo, čeprav uprava 

Parlamenta spodbuja bančna nakazila ali 

vsaj obe metodi hkrati; 

__________________ __________________ 

24
 Direktiva Evropskega parlamenta in 

Sveta 2005/60/ES z dne 26. oktobra 2005 o 

preprečevanju uporabe finančnega sistema 

za pranje denarja in financiranje terorizma 

(UL L 309, 25.11.2005, str. 15). 

24
 Direktiva Evropskega parlamenta in 

Sveta 2005/60/ES z dne 26. oktobra 2005 o 

preprečevanju uporabe finančnega sistema 

za pranje denarja in financiranje terorizma 

(UL L 309, 25.11.2005, str. 15). 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0246/7 

Predlog spremembe  7 

Cătălin Sorin Ivan 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A7-0246/2014 

Cătălin Sorin Ivan 

Razrešnica za leto 2012: Evropski parlament 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 101 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

101. vztraja, da poslanci Evropskega 

parlamenta za notranje lete po Evropi iz 

proračuna Parlamenta prejmejo povračilo 

le v višini cene vozovnice v ekonomskem 

razredu; 

101. predlaga, da bi bilo treba poslance 

Evropskega parlamenta, kjer je to 

primerno, spodbujati, naj za notranje lete 

po Evropi uporabljajo vozovnice v 

ekonomskem razredu; 

Or. en 

 

 


