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Projekt rezolucji Poprawka 

18. przypomina, że w ust. 27 porozumienia 

międzyinstytucjonalnego1 wezwano do 

stopniowego zmniejszenia o 5% liczby 

personelu we wszystkich instytucjach, 

organach i agencjach między 2013 a 2017 

r.; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 

większość agencji w swoich planach 

zatrudnienia na 2012 r. już zmniejszyła 

swój personel o 5% lub nawet o więcej; 

przypomina, że Komisja zaczęła 

wprowadzać 5% redukcję w swoim planie 

zatrudnienia na rok 2013 na podstawie 

obliczeń liczby stanowisk w 2012 r.; 

głęboko ubolewa nad faktem, że Komisja 

zastosowała dodatkowe zmniejszenie o 5% 

liczby personelu w agencjach, aby 

utworzyć pulę relokacji, z której 

przydzielałaby stanowiska agencjom, 

którym powierzono nowe zadania lub które 

rozpoczynają działalność; na podstawie 

informacji uzyskanych od sieci uznaje, że 

ze względu na to dodatkowe zmniejszenie 

liczby personelu wypełnienie mandatów 

agencji i realizacja ich rocznych planów 

prac stają się coraz trudniejsze; wzywa 

Komisję do zbadania innych możliwości 

utworzenia tych stanowisk, aby nie 

utrudniać agencjom wypełnienia 

mandatu; 

18. przypomina, że w ust. 27 porozumienia 

międzyinstytucjonalnego1 wezwano do 

stopniowego zmniejszenia o 5% liczby 

personelu we wszystkich instytucjach, 

organach i agencjach między 2013 a 2017 

r.; przyjmuje do wiadomości fakt, że 

większość agencji w swoich planach 

zatrudnienia na 2012 r. już zmniejszyła 

swój personel o 5% lub nawet o więcej; 

przypomina, że Komisja zaczęła 

wprowadzać 5% redukcję w swoim planie 

zatrudnienia na rok 2013 na podstawie 

obliczeń liczby stanowisk w 2012 r.; 

stwierdza, że Komisja zastosowała 

dodatkowe 5% zmniejszenie liczby 

personelu w agencjach, aby utworzyć pulę 

relokacji, z której przydzielałaby 

stanowiska agencjom, którym powierzono 

nowe zadania lub które rozpoczynają 

działalność; wzywa Komisję do 

przeprowadzenia analizy SWOT 

dotyczącej mandatów agencji i ich 

rocznych planów prac, aby podjąć 

przemyślaną decyzję w sprawie tego, które 

agencje potrzebują większej liczby 

pracowników, a które nie; 

Or. en 
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