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Predlog spremembe  17 

Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Mara Bizzotto 

v imenu skupine EFD 

 

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. določa, da bodo načrtovani odhodki za 

leto 2015 znašali 1.755.631.742 EUR, kar 

je v skladu z zamrznitvijo stopnje neto 

povečanja (+ 0 % v primerjavi s 

proračunom za leto 2014), in poziva 

generalnega sekretarja, naj opredeli 

potrebne prihranke, da bo to raven 

mogoče doseči; 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/18 

Predlog spremembe  18 

Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Mara Bizzotto 

v imenu skupine EFD 

 

Poročilo A7-0277/2014 

Salvador Garriga Polledo 

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

2014/2003(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. je seznanjen s sporazumom o 

medinstitucionalnem sodelovanju med 

Parlamentom, Evropskim ekonomsko-

socialnim odborom in Odborom regij, 

podpisanim 5. februarja 2014; zahteva, da 

Odbor za proračun do začetka leta 2015 

prejme podrobne informacije o finančnih 

posledicah in napredku pri izvajanju tega 

sporazuma, saj je treba pripraviti načrt 

prihodkov in odhodkov za proračun 2016; 

12. je seznanjen s sporazumom o 

medinstitucionalnem sodelovanju med 

Parlamentom, Evropskim ekonomsko-

socialnim odborom in Odborom regij, 

podpisanim 5. februarja 2014; zahteva, da 

Odbor za proračun do začetka leta 2015 

prejme podrobne informacije o finančnih 

posledicah in napredku pri izvajanju tega 

sporazuma, saj je treba pripraviti načrt 

prihodkov in odhodkov za proračun 2016; 

je zato zaskrbljen zaradi predloga, da se 

proračun obeh odborov za leto 2015 

poveča za 1,1 milijona EUR, da bi se 

izboljšale njune politične zmogljivosti; 

Or. en 
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14.4.2014 A7-0277/19 

Predlog spremembe  19 

Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Mara Bizzotto 

v imenu skupine EFD 

 

Poročilo A7-0277/2014 

Salvador Garriga Polledo 

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

2014/2003(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. je seznanjen z dejstvom, da je otvoritev 

Hiše evropske zgodovine načrtovana za 

konec leta 2015; pričakuje, da bosta 

generalni sekretar in predsedstvo 

pravočasno pred obravnavo v Parlamentu 

jeseni 2014 predstavila najnovejše 

informacije o stanju projekta; ponovno 

poudarja, da končni stroški ne bi smeli 

preseči zneskov, določenih v poslovnem 

načrtu Parlamenta; 

24. poziva predsedstvo in generalnega 

sekretarja, naj začasno odložita 

opremljanje Hiše evropske zgodovine in 

tako prihranita stroške postavitve 

razstave, ki naj bi znašali 

21,4 milijona EUR, ter letne tekoče 

stroške v višini 11,5 milijona EUR; 

Or. en 

 

 


