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LV Vienoti daudzveidībā LV 

19.10.2016 A8-0295/2 

Grozījums Nr.  2 

Ulrike Lunacek, Indrek Tarand 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0295/2016 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Budžeta grozījuma Nr. 3/2016 projekts — iestāžu drošība 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

C apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

C. tā kā budžeta grozījuma Nr. 3/2016 

projekts jo īpaši paredz izveidot vēl 

35 papildu pastāvīgās štata vietas, lai 

Eiropas Parlamentā pieņemtu darbā 

papildu drošības darbiniekus; tā kā šīs štata 

vietas būtu jāsaglabā 2017. budžetā un tām 

nebūtu jāpiemēro 5 % darbinieku skaita 

samazinājuma mērķis, jo šīs štata vietas ir 

saistītas ar jaunu darbību; tā kā Parlaments 

pilnībā ievēro kopīgajiem secinājumiem 

par 2016. gada budžetu pievienoto 

paziņojumu par 5 % darbinieku skaita 

samazinājumu, 

C. tā kā budžeta grozījuma Nr. 3/2016 

projekts jo īpaši paredz izveidot vēl 

35 papildu pastāvīgās štata vietas, lai 

Eiropas Parlamentā pieņemtu darbā 

papildu bruņotus drošības darbiniekus; tā 

kā šīs štata vietas būtu jāsaglabā 

2017. budžetā un tām nebūtu jāpiemēro 

5 % darbinieku skaita samazinājuma 

mērķis, jo šīs štata vietas ir saistītas ar 

jaunu darbību; tā kā Parlaments pilnībā 

ievēro kopīgajiem secinājumiem par 

2016. gada budžetu pievienoto paziņojumu 

par 5 % darbinieku skaita samazinājumu, 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0295/3 

Grozījums Nr.  3 

Ulrike Lunacek, Indrek Tarand 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0295/2016 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Budžeta grozījuma Nr. 3/2016 projekts — iestāžu drošība 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

C.a apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 C.a  tā kā Parlamenta atbildīgā 

komiteja uzzināja par pieprasījumu 

pieņemt darbā bruņotus drošības 

darbiniekus vienīgi tad, kad Komisija 

publiski iepazīstināja ar budžeta 

grozījuma Nr. 3/2016 projektu; 

Or. en 



 

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

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

19.10.2016 A8-0295/4 

Grozījums Nr.  4 

Ulrike Lunacek, Indrek Tarand 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0295/2016 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Budžeta grozījuma Nr. 3/2016 projekts — iestāžu drošība 

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

Rezolūcijas priekšlikums 

1.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 1.a  pieņem zināšanai to, ka bruņotu 

drošības darbinieku darbā pieņemšanas 

procedūra tika sākta, pirms Parlaments 

bija apstiprinājis Padomes nostāju 

attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 3/2016 

projektu; 

Or. en 

 

 


