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Predlog spremembe  1 

Jens Geier 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A7-0277/2014 

Salvador Garriga Polledo 

Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2015 - oddelek I - Parlament 

2014/2003(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. meni, da bi moral proračun Unije 

odražati trenutne gospodarske razmere, s 

katerimi se soočajo državljani v celotni 

Uniji, pa tudi javnofinančne omejitve, s 

katerimi se otepajo številne države članice, 

nekatere izmed njih pa si celo močno 

prizadevajo, da bi njihovi proračuni postali 

trajnostni na dolgi rok; 

2. meni, da bi moral proračun Parlamenta 

odražati trenutne gospodarske razmere, s 

katerimi se soočajo državljani v celotni 

Uniji, pa tudi javnofinančne omejitve, s 

katerimi se otepajo številne države članice, 

nekatere izmed njih pa si celo močno 

prizadevajo, da bi njihovi proračuni postali 

trajnostni na dolgi rok; 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/2 

Predlog spremembe  2 

Jens Geier 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A7-0277/2014 

Salvador Garriga Polledo 

Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2015 - oddelek I - Parlament 

2014/2003(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. pozdravlja prednostne naloge, določene 

za leto 2015, in poudarja, da so povsem 

skladne s prednostnimi nalogami, ki jih je 

opredelil generalni sekretar in o katerih je 

razpravljala skupna delovna skupina 

predsedstva in Odbora za proračun; 

poudarja, da bo treba te reforme 

nadaljevati, da bi se dejansko povečala 

učinkovitost in sprostila sredstva, ne da bi 

bili ogroženi zakonodajna odličnost, 

proračunske pristojnosti in pristojnosti 

nadzora, odnosi z nacionalnimi 

parlamenti in kakovost delovnih pogojev; 

4. meni, da je treba reforme nadaljevati, ne 

da bi bila pri tem ogrožena zakonodajna 

odličnost ali kakovost delovnih pogojev, 

da bi Parlament trajno povečal 

učinkovitost; 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/3 

Predlog spremembe  3 

Jens Geier 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A7-0277/2014 

Salvador Garriga Polledo 

Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2015 - oddelek I - Parlament 

2014/2003(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 10a. ugotavlja, da naloge generalnega 

direktorja GD predsedstva Evropskega 

parlamenta trenutno še vedno opravlja 

namestnik generalnega sekretarja in da 

bo novoimenovani generalni direktor 

dolžnosti prevzel 23. aprila 2014; 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/4 

Predlog spremembe  4 

Jens Geier 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A7-0277/2014 

Salvador Garriga Polledo 

Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2015 - oddelek I - Parlament 

2014/2003(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 27 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

27. je seznanjen z ustanovitvijo novega 

generalnega direktorata za parlamentarne 

raziskave 1. novembra 2013; opozarja, da 

je bil ustanovljen na proračunsko nevtralen 

način s prerazporeditvijo iz generalnih 

direktoratov PRES in IPOL, in poziva, da 

se pripravi razčlenitev uporabe virov za 

zunanja izvedenska mnenja ter se predstavi 

Odboru za proračun še pred parlamentarno 

obravnavo proračuna za leto 2015; 

27. je seznanjen z ustanovitvijo novega 

generalnega direktorata za parlamentarne 

raziskave 1. novembra 2013; opozarja, da 

je bil ustanovljen na proračunsko nevtralen 

način s prerazporeditvijo iz generalnih 

direktoratov PRES in IPOL in da v 

letu 2015 ne bo potreboval dodatnih 

kadrovskih in finančnih virov; zahteva 

informacije o številu delovnih mest v 

novem direktoratu v avgustu in 

septembru 2014, vključno z načrtovano 

prerazporeditvijo delovnih mest iz obeh 

evropskih posvetovalnih odborov, v 

primerjavi s stanjem iz januarja 2014, in 

poziva, da se pripravi razčlenitev uporabe 

virov za zunanja izvedenska mnenja ter se 

predstavi Odboru za proračun pravočasno 

pred parlamentarno obravnavo proračuna 

za leto 2015; 

Or. en 

 

 


