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19.10.2016 A8-0295/2 

Ændringsforslag  2 

Ulrike Lunacek, Indrek Tarand 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0295/2016 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Forslag til ændringsbudget nr. 3/2016: Institutionernes sikkerhed 

12600/2016 – C8-0409/2016 – 2016/2121(BUD) 

Forslag til beslutning 

Betragtning C 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

C. der henviser til, at forslaget til 

ændringsbudget nr. 3/2016 især sigter mod 

at oprette 35 ekstra faste stillinger til 

rekruttering af flere 

sikkerhedsmedarbejdere i Europa-

Parlamentet; der henviser til, at disse 

stillinger bør fastholdes i 2017-budgettet 

og bør være undtaget for målet om at 

reducere personalet med 5 %, da der er tale 

om en ny aktivitet; der henviser til, at 

Parlamentet fuldt ud står inde for sin 

udtalelse om reduktion af personalet med 

5 %, der er vedføjet som bilag til de fælles 

konklusioner om 2016-budgettet; 

C. der henviser til, at forslaget til 

ændringsbudget nr. 3/2016 især sigter mod 

at oprette 35 ekstra faste stillinger til 

rekruttering af flere – og bevæbnede – 

sikkerhedsmedarbejdere i Europa-

Parlamentet; der henviser til, at disse 

stillinger bør fastholdes i 2017-budgettet 

og bør være undtaget for målet om at 

reducere personalet med 5 %, da der er tale 

om en ny aktivitet; der henviser til, at 

Parlamentet fuldt ud står inde for sin 

udtalelse om reduktion af personalet med 

5 %, der er vedføjet som bilag til de fælles 

konklusioner om 2016-budgettet; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0295/3 

Ændringsforslag  3 

Ulrike Lunacek, Indrek Tarand 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0295/2016 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Forslag til ændringsbudget nr. 3/2016: Institutionernes sikkerhed 

12600/2016 – C8-0409/2016 – 2016/2121(BUD) 

Forslag til beslutning 

Betragtning C a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Ca.  der henviser til, at det kompetente 

udvalg i Europa-Parlamentet først blev 

bekendt med anmodningen om ansættelse 

af bevæbnede sikkerhedsvagter, da 

Kommissionen offentliggjorde forslaget til 

ændringsbudget nr. 3/2016; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0295/4 

Ændringsforslag  4 

Ulrike Lunacek, Indrek Tarand 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0295/2016 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Forslag til ændringsbudget nr. 3/2016: Institutionernes sikkerhed 

12600/2016 – C8-0409/2016 – 2016/2121(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 1a.  noterer sig, at 

ansættelsesproceduren for bevæbnede 

sikkerhedsvagter i Europa-Parlamentet 

blev iværksat forud for Parlamentets 

godkendelse af Rådets holdning til forslag 

til ændringsbudget nr. 3/2016; 

Or. en 

 

 


