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19.10.2016 A8-0295/2 

Predlog spremembe  2 

Ulrike Lunacek, Indrek Tarand 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0295/2016 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Predlog spremembe proračuna št. 3/2016: varnost institucij 

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

Predlog resolucije 

Uvodna izjava C 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

C. ker naj bi s predlogom spremembe 

proračuna št. 3/2016 tudi ustvarili 35 

stalnih delovnih mest za zaposlitev 

dodatnih varnostnikov v Evropskem 

parlamentu; ker bi morali ta delovna mesta 

v proračunu za leto 2017 ohraniti in jih 

izvzeti iz načrtovanega zmanjšanja števila 

zaposlenih za 5 %, saj gre za novo 

dejavnost; ker Parlament v celoti spoštuje 

izjavo o petodstotnem zmanjšanju, 

priloženo skupnim sklepom o proračunu za 

leto 2016; 

C. ker naj bi s predlogom spremembe 

proračuna št. 3/2016 tudi ustvarili 35 

stalnih delovnih mest za zaposlitev 

dodatnih in oboroženih varnostnikov v 

Evropskem parlamentu; ker bi morali ta 

delovna mesta v proračunu za leto 2017 

ohraniti in jih izvzeti iz načrtovanega 

zmanjšanja števila zaposlenih za 5 %, saj 

gre za novo dejavnost; ker Parlament v 

celoti spoštuje izjavo o petodstotnem 

zmanjšanju, priloženo skupnim sklepom o 

proračunu za leto 2016; 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

19.10.2016 A8-0295/3 

Predlog spremembe  3 

Ulrike Lunacek, Indrek Tarand 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0295/2016 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Predlog spremembe proračuna št. 3/2016: varnost institucij 

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

Predlog resolucije 

Uvodna izjava C a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ca.  ker se je pristojni odbor 

Parlamenta z zahtevo za zaposlitev 

oboroženih varnostnikov seznanil šele, ko 

je Komisija objavila predlog spremembe 

proračuna št. 3/2016; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0295/4 

Predlog spremembe  4 

Ulrike Lunacek, Indrek Tarand 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0295/2016 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Predlog spremembe proračuna št. 3/2016: varnost institucij 

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

Predlog resolucije 

Odstavek 1 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 1a.  je seznanjen z dejstvom, da se je 

postopek zaposlitve oboroženih 

varnostnikov v Evropskem parlamentu 

začel, preden je Parlament odobril stališče 

Sveta o predlogu spremembe proračuna 

št. 3/2016; 

Or. en 

 

 


