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2017/2143(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. priznava, da se varuh sooča s 

precejšnjim povečanjem števila pritožb, in 

je seznanjen z njegovo zahtevo, 

naslovljeno na Parlament v letnem poročilu 

o dejavnostih za leto 2016, za zmerno 

povečanje proračunskih sredstev za 

zaposlitev dodatnega večjezičnega osebja; 

je zaskrbljen, da zaradi zmanjšanja števila 

osebja ne bo mogoče porabiti preostala 

sredstva, ki so na voljo vsaki službi, da bi 

prevzeli povečan obseg dela; poziva 

proračunske organe, naj upoštevajo 

dolgoročne učinke zmanjševanja števila 

zaposlenih, zlasti glede zmožnosti varuha 

za izboljšanje ravnovesja med spoloma in 

geografskega ravnovesja ter potrebe po 

širitvi zmogljivosti izkušenih uradnikov za 

prevzem vodstvenih položajev pri 

načrtovanju prihodnjih dodelitev finančnih 

sredstev za osebje; 

18. priznava, da se varuh sooča s 

precejšnjim povečanjem števila pritožb, in 

je seznanjen z njegovo zahtevo, 

naslovljeno na Parlament v letnem poročilu 

o dejavnostih za leto 2016, za povečanje 

proračunskih sredstev za zaposlitev 

dodatnega večjezičnega osebja; poziva 

proračunske organe, naj upoštevajo 

dolgoročne učinke zmanjševanja števila 

zaposlenih, zlasti glede zmožnosti varuha 

za izboljšanje ravnovesja med spoloma in 

geografskega ravnovesja ter potrebe po 

širitvi zmogljivosti izkušenih uradnikov za 

prevzem vodstvenih položajev pri 

načrtovanju prihodnjih dodelitev finančnih 

sredstev za osebje; 

Or. en 



 

AM\1150654SL.docx  PE618.419v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

11.4.2018 A8-0100/2 

Predlog spremembe  2 

Marco Valli, Laura Agea 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0100/2018 

Ingeborg Gräßle 

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski varuh človekovih pravic 

2017/2143(DEC) 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. obžaluje, da se je Združeno 

kraljestvo odločilo, da izstopi iz Evropske 

unije; ugotavlja, da trenutno ni mogoče 

napovedati finančnih, upravnih, človeških 

in drugih posledic tega izstopa; poziva 

varuha in sodišče, naj izvedeta ocene 

učinka ter Parlamentu poročata o rezultatih 

do konca leta 2018. 

24. je seznanjen z odločitvijo 

Združenega kraljestva, da izstopi iz 

Evropske unije; ugotavlja, da trenutno ni 

mogoče napovedati finančnih, upravnih, 

človeških in drugih posledic tega izstopa; 

poziva varuha in sodišče, naj izvedeta 

ocene učinka ter Parlamentu poročata o 

rezultatih do konca leta 2018. 

Or. en 

 

 


