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16.10.2013 A7-0328/91 

Pozmeňujúci návrh  91 

Helga Trüpel 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A7-0328/2013 

Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen 

Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 – všetky oddiely 

13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 107 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 107a. nazdáva sa, že všeobecné výdavky 

pre poslancov by mohli byť zdrojom 

ďalších úspor; žiada, aby poslanci 

zdôvodnili 50 % svojich výdavkov z 

príspevku na  všeobecné výdavky 

predložením dokladu;  

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/92 

Pozmeňujúci návrh  92 

Francesco Enrico Speroni, Lorenzo Fontana, Morten Messerschmidt 

v mene skupiny EFD 

 

Správa A7-0328/2013 

Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen 

Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 – všetky oddiely 

13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 103 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

103. zdôrazňuje, že odhadované zmeny 

plánov pracovných miest Parlamentu, 

Európskeho hospodárskeho a sociálneho 

výboru a Výboru regiónov, ktoré vyplývajú 

z dohody o medziinštitucionálnej 

spolupráci, o ktorej sa práve rokuje, 

bezprostredne súvisia s definitívnym 

uzatvorením tejto politickej dohody, sú 

ním teda podmienené; zastáva názor, že 

výsledkom spolupráce môže byť postupný 

presun kvalifikovaného personálu 

z prekladateľských služieb výborov do 

nového GR Parlamentu pre výskumné 

parlamentné služby na dobrovoľnom 

základe v počte maximálne 80 pracovných 

miest (vrátane príslušného nárastu jeho 

plánu pracovných miest) a následné 

zrušenie primeraného počtu pracovných 

miest v pláne pracovných miest výborov v 

nasledujúcom roku; 

103. zdôrazňuje, že odhadované zmeny 

plánov pracovných miest Parlamentu, 

Európskeho hospodárskeho a sociálneho 

výboru a Výboru regiónov, ktoré vyplývajú 

z dohody o medziinštitucionálnej 

spolupráci, o ktorej sa práve rokuje, 

bezprostredne súvisia s definitívnym 

uzatvorením tejto politickej dohody, sú 

ním teda podmienené; nazdáva sa však, že 

navrhovaný presun 80 kresiel z týchto 

výborov v Parlamente do nových 

výskumných parlamentných služieb nie je 

nutné udržať, pretože v skutočnosti 

smeruje proti rozhodnutiu znižovať počty 

zamestnancov, ktoré prijali všetky 

inštitúcie; 

Or. en 

 

 


