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4.4.2017 A8-0156/26 

Predlog spremembe  26 

Richard Ashworth 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2018 – oddelek I – Evropski parlament 

2017/2022(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. poudarja, da bi moral delež 

proračuna Parlamenta tudi v letu 2018 

znašati manj kot 20 % razdelka V; 

ugotavlja, da so odhodki v predhodnem 

predlogu načrta prihodkov in odhodkov za 

leto 2018 znašali 88% razdelka V, ta delež 

pa je nižji kot v letu 2017 (19,26 %) in 

najnižji v zadnjih devetih letih;  

1. poudarja, da bi moral delež 

proračuna Parlamenta tudi v letu 2018 

znašati manj kot 20 % razdelka V; 

ugotavlja, da so odhodki v predhodnem 

predlogu načrta prihodkov in odhodkov za 

leto 2018 znašali 88 % razdelka V, ta delež 

pa je nižji kot v letu 2017 (19,26 %) in 

najnižji v zadnjih petnajstih letih;  

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/27 

Predlog spremembe  27 

Richard Ashworth 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2018 – oddelek I – Evropski parlament 

2017/2022(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 45 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 45a. meni, da bi izguba 136 delovnih 

mest v sekretariatu Parlamenta v letu 

2016 lahko privedla do tega, da bo imela 

uprava Parlamenta težave pri 

zagotavljanju storitev; poziva generalnega 

sekretarja, naj predloži več informacij o 

ukrepih za zmanjšanje števila zaposlenih v 

preteklem letu, in naj oceni, kako 

proračunske odločitve vplivajo na 

delovanje institucije; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/28 

Predlog spremembe  28 

Richard Ashworth 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0156/2017 

Richard Ashworth 

Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2018 – oddelek I – Evropski parlament 

2017/2022(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 51 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 51a. ugotavlja, da predlagani odhodki 

za politične stranke znašajo 

32,4 milijona EUR, predlagani odhodki za 

politične fundacije pa 19,3 milijona EUR, 

kar je skupaj 51,8 milijona EUR oziroma 

2,6 % proračuna Parlamenta za leto 2018; 

Or. en 

 

 


