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14.4.2014 A7-0277/12 

Predlog spremembe  12 

George Lyon 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A7-0277/2014 

Salvador Garriga Polledo 

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

2014/2003(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. spominja, da predhodni predlog načrta 

prihodkov in odhodkov proračuna za leto 

2015, kot je navedeno v poročilu 

generalnega sekretarja, predvideva znesek 

v višini 1 822 929 112 EUR (20,09 % 

razdelka V); je seznanjen s tem, da stopnja 

povečanja glede na proračun za leto 2014 

znaša 3,83 %; ugotavlja, da je 0,67 % tega 

povečanja namenjenega sredstvom za 

poslance ob koncu njihovega mandata, pri 

čemer gre za statutarne in obvezne 

stroške, 1,42 % sredstev pa je namenjenih 

dolgoročnim naložbam v gradnjo poslopja 

KAD; ugotavlja, da bi raven povečanja 

drugih odhodkov potemtakem znašala 

+1,74 %; 

5. spominja, da predhodni predlog načrta 

prihodkov in odhodkov proračuna za leto 

2015, kot je navedeno v poročilu 

generalnega sekretarja, predvideva znesek 

v višini 1 822 929 112 EUR, kar bi 

pomenilo, da bi stopnja povečanja glede na 

proračun za leto 2014 znašala 67,3 

milijona EUR oziroma 3,83 %; ugotavlja 

še, da je 11,7 milijona EUR tega povečanja 

namenjenega sredstvom za poslance ob 

koncu mandata; poudarja, da se Odbor za 

proračun zavzema za skupno povečanje 

glede na prejšnje leto, ki ne bo preseglo 

pričakovane stopnje inflacije; je 

seznanjen s popravljenim predlogom 

generalnega sekretarja za načrt prihodkov 

in odhodkov, v katerem so omogočeni 

nadaljnji prihranki v znesku 

35 milijonov EUR; obžaluje, da končna 

višina predvidenih odhodkov in 

prihodkov, predstavljena predsedstvu, še 

vedno precej presega stopnjo inflacije (tj. 

povečanje za 2,24 % v primerjavi s 

proračunom 2014); 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/13 

Predlog spremembe  13 

George Lyon 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A7-0277/2014 

Salvador Garriga Polledo 

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

2014/2003(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. je seznanjen s predhodnim načrtom 

prihodkov in odhodkov Evropskega 

parlamenta za leto 2015, ki ga je 

predsedstvo sprejelo 2. aprila 2014; 

pozdravlja znesek v načrtu predhodnih 

prihodkov in odhodkov, ki ga je sprejelo 

predsedstvo, saj je občutno nižji od 

prvotnega predloga; vseeno obžaluje 

dolgotrajen in težaven postopek; 

6. je seznanjen s predhodnim načrtom 

prihodkov in odhodkov Evropskega 

parlamenta za leto 2015, ki ga je 

predsedstvo sprejelo 2. aprila 2014, v 

skladu s katerim skupni znesek prihodkov 

in odhodkov za leto 2015 znaša 1 794 929 

112 EUR; obžaluje dolgotrajen in težaven 

postopek; 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/14 

Predlog spremembe  14 

George Lyon 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A7-0277/2014 

Salvador Garriga Polledo 

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

2014/2003(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 6a. se sklicuje na odstavek 5 poročila 

generalnega sekretarja o predhodnem 

načrtu prihodkov in odhodkov, v katerem 

je zapisano, da se 15 milijonov EUR vnese 

v poglavje 10 1 (rezerva za nepredvidene 

izdatke) za pričakovano prilagoditev plač 

za leti 2011 in 2012; opominja, da je 

Parlament 11. marca 2014 potrdil 

popravljeni predlog Komisije o 

prilagoditvi plač (A7-0165/2014), po 

katerem bodo skupni stroški prilagoditve 

plač, ki jih bo treba poravnati leta 2015, 

znašali 7 milijonov EUR; zato predlaga 

dodatno zmanjšanje poglavja 10 za 

7 milijonov EUR, tako da bodo skupni 

ocenjeni odhodki znašali 

1.787.929.112 EUR, kar je 1,84 % več kot 

v proračunu za leto 2014; 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/15 

Predlog spremembe  15 

George Lyon 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A7-0277/2014 

Salvador Garriga Polledo 

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

2014/2003(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. odobrava načrt prihodkov in odhodkov 

za leto 2015 v višini 1.794.929.112 EUR, 

kar ustreza splošni stopnji povečanja za 1,8 

% v primerjavi s proračunom za leto 2014, 

in se poleg tega strinja, da se v načrt 

prihodkov in odhodkov vključi obvezne 

izredne odhodke v višini 0,4 % zaradi 

novega dogovora o koeficientu za 

prilagoditev osebnih prejemkov in 

pokojnin; 

7. odobrava načrt prihodkov in odhodkov 

za leto 2015 kot je bil spremenjen v višini 

1.787.929.112 EUR, kar ustreza splošni 

stopnji povečanja za 1,84 % v primerjavi s 

proračunom za leto 2014;  

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/16 

Predlog spremembe  16 

George Lyon 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A7-0277/2014 

Salvador Garriga Polledo 

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

2014/2003(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 28 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

28. sprejme načrt prihodkov in odhodkov 

za proračunsko leto 2015; 

28. sprejme načrt prihodkov in odhodkov 

za proračunsko leto 2015, kot je bil 

spremenjen; 

Or. en 

 

 


