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19.10.2016 A8-0295/2 

Tarkistus  2 

Ulrike Lunacek, Indrek Tarand 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0295/2016 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Lisätalousarvioesitys nro 3/2016: toimielinten turvallisuus 

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

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

C. ottaa erityisesti huomioon, että 

lisätalousarvioesityksellä nro 3/2016 

pyritään luomaan 35 uutta pysyvää virkaa, 

jotta Euroopan parlamentin palvelukseen 

voidaan ottaa lisää turvallisuushenkilöstöä; 

toteaa, että nämä virat olisi säilytettävä 

vuoden 2017 talousarviossa eikä niihin 

pitäisi soveltaa tavoitetta henkilöstön 

vähentämisestä 5 prosentilla, koska kyse 

on uudesta toiminnasta; toteaa parlamentin 

noudattavan kokonaisuudessaan vuoden 

2016 talousarviota koskeviin yhteisiin 

päätelmiin sisällytettyä lausumaansa, joka 

koskee henkilöstön vähentämistä 

5 prosentilla; 

C. ottaa erityisesti huomioon, että 

lisätalousarvioesityksellä nro 3/2016 

pyritään luomaan 35 uutta pysyvää virkaa, 

jotta Euroopan parlamentin palvelukseen 

voidaan ottaa lisää ja aseistettua 

turvallisuushenkilöstöä; toteaa, että nämä 

virat olisi säilytettävä vuoden 2017 

talousarviossa eikä niihin pitäisi soveltaa 

tavoitetta henkilöstön vähentämisestä 

5 prosentilla, koska kyse on uudesta 

toiminnasta; toteaa parlamentin 

noudattavan kokonaisuudessaan vuoden 

2016 talousarviota koskeviin yhteisiin 

päätelmiin sisällytettyä lausumaansa, joka 

koskee henkilöstön vähentämistä 

5 prosentilla; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0295/3 

Tarkistus  3 

Ulrike Lunacek, Indrek Tarand 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0295/2016 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Lisätalousarvioesitys nro 3/2016: toimielinten turvallisuus 

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

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 C a.  toteaa, että parlamentin asiasta 

vastaava valiokunta sai tietää pyynnöstä 

ottaa palvelukseen aseistettua 

turvallisuushenkilöstöä vasta siinä 

vaiheessa kun komissio julkisti 

lisätalousarvioesityksen nro 3/2016; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0295/4 

Tarkistus  4 

Ulrike Lunacek, Indrek Tarand 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0295/2016 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Lisätalousarvioesitys nro 3/2016: toimielinten turvallisuus 

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

Päätöslauselmaesitys 

1 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 1 a.  panee merkille, että Euroopan 

parlamentin aseistettua 

turvallisuushenkilöstöä koskeva 

palvelukseenottomenettely käynnistettiin 

ennen kuin parlamentti oli hyväksynyt 

neuvoston kannan 

lisätalousarvioesitykseen nro 3/2016; 

Or. en 

 

 


