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19.10.2016 A8-0295/2 

Poprawka  2 

Ulrike Lunacek, Indrek Tarand 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0295/2016 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Projekt budżetu korygującego nr 3/2016: Bezpieczeństwo instytucji 

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

Projekt rezolucji 

Motyw C 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

C. mając w szczególności na uwadze, 

że projekt budżetu korygującego nr 3/2016 

ma na celu stworzenie 35 dodatkowych 

stałych stanowisk w celu zatrudnienia 

dodatkowych pracowników ochrony w 

Parlamencie Europejskim; mając na 

uwadze, że stanowiska te powinny zostać 

utrzymane w budżecie na 2017 r. i 

zwolnione z celu redukcji personelu o 5 %, 

ponieważ odpowiadają one nowej 

działalności; mając na uwadze, że 

Parlament w pełni respektuje swoje 

oświadczenie dotyczące 5 % redukcji 

personelu załączone do wspólnych 

konkluzji w sprawie budżetu na rok 2016; 

C. mając w szczególności na uwadze, 

że projekt budżetu korygującego nr 3/2016 

ma na celu stworzenie 35 dodatkowych 

stałych stanowisk w celu zatrudnienia 

dodatkowych, uzbrojonych pracowników 

ochrony w Parlamencie Europejskim; 

mając na uwadze, że stanowiska te 

powinny zostać utrzymane w budżecie na 

2017 r. i zwolnione z celu redukcji 

personelu o 5 %, ponieważ odpowiadają 

one nowej działalności; mając na uwadze, 

że Parlament w pełni respektuje swoje 

oświadczenie dotyczące 5 % redukcji 

personelu załączone do wspólnych 

konkluzji w sprawie budżetu na rok 2016; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0295/3 

Poprawka  3 

Ulrike Lunacek, Indrek Tarand 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0295/2016 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Projekt budżetu korygującego nr 3/2016: Bezpieczeństwo instytucji 

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

Projekt rezolucji 

Motyw C a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ca.  mając na uwadze, że właściwa 

komisja Parlamentu dowiedziała się o 

wniosku o zatrudnienie uzbrojonych 

pracowników ochrony dopiero wtedy, gdy 

Komisja publicznie przedstawiła projekt 

budżetu korygującego nr 3/2016; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0295/4 

Poprawka  4 

Ulrike Lunacek, Indrek Tarand 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0295/2016 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Projekt budżetu korygującego nr 3/2016: Bezpieczeństwo instytucji 

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

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 1a.  zwraca uwagę na fakt, że 

rekrutacja uzbrojonych pracowników 

ochrony do Parlamentu Europejskiego 

została podjęta, zanim Parlament 

zatwierdził stanowisko Rady dotyczące 

projektu budżetu korygującego nr 3/2016; 

Or. en 

 

 


