
 

AM\1107505HU.docx  PE589.724v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

19.10.2016 A8-0295/2 

Módosítás  2 

Ulrike Lunacek, Indrek Tarand 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0295/2016 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

A 3/2016. sz. költségvetés-módosítási tervezet: Az intézmények biztonsága 

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

C preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

C. mivel a 3/2016. sz. költségvetés-

módosítási tervezetnek különösen 35 

további állandó álláshely létrehozása a 

célja, hogy az Európai Parlamentbe további 

biztonsági személyzetet lehessen felvenni; 

mivel ezeket az álláshelyeket a 2017. évi 

költségvetésben fenn kell tartani, és 

tekintetükben nem szabad érvényesíteni az 

5%-os létszámcsökkentési célkitűzést, 

mivel ezek új tevékenységet jelentenek; 

mivel a Parlament teljes mértékben 

tiszteletben tartja az 5%-os 

létszámcsökkentésről szóló, a 2016. évi 

költségvetésre vonatkozó közös 

következtetésekhez csatolt közleményét; 

C. mivel a 3/2016. sz. költségvetés-

módosítási tervezetnek különösen 35 

további állandó álláshely létrehozása a 

célja, hogy az Európai Parlamentbe 

további, illetve fegyveres biztonsági 

személyzetet lehessen felvenni; mivel 

ezeket az álláshelyeket a 2017. évi 

költségvetésben fenn kell tartani, és 

tekintetükben nem szabad érvényesíteni az 

5%-os létszámcsökkentési célkitűzést, 

mivel ezek új tevékenységet jelentenek; 

mivel a Parlament teljes mértékben 

tiszteletben tartja az 5%-os 

létszámcsökkentésről szóló, a 2016. évi 

költségvetésre vonatkozó közös 

következtetésekhez csatolt közleményét; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0295/3 

Módosítás  3 

Ulrike Lunacek, Indrek Tarand 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0295/2016 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

A 3/2016. sz. költségvetés-módosítási tervezet: Az intézmények biztonsága 

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

C a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 Ca.  mivel a Parlament illetékes 

bizottsága csak akkor értesült a fegyveres 

biztonsági személyzet felvételére irányuló 

kérelemről, amikor a Bizottság 

nyilvánosan közzétette a 3/2016. sz. 

költségvetés-módosítási tervezetet; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0295/4 

Módosítás  4 

Ulrike Lunacek, Indrek Tarand 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0295/2016 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

A 3/2016. sz. költségvetés-módosítási tervezet: Az intézmények biztonsága 

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 1a.  tudomásul veszi, hogy az Európai 

Parlament fegyveres biztonsági őreinek 

felvételi eljárása a 3/2016. sz. 

költségvetés-módosítási tervezetről szóló 

tanácsi álláspont Parlament általi 

elfogadása előtt indult; 

Or. en 

 

 


