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Доклад A8-0295/2016 

Жузе Мануел Фернандеш, Жерар Дьопре 

Проект на коригиращ бюджет № 3/2016: Сигурност на институциите 

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

Предложение за резолюция 

Съображение В 

 

Предложение за резолюция Изменение 

В. като има предвид по-конкретно, 

че проект на коригиращ бюджет 

№ 3/2016 има за цел създаването на 

35 допълнителни постоянни длъжности 

за назначаването на допълнителни 

служители по сигурността в 

Европейския парламент; като има 

предвид, че тези длъжности следва да 

бъдат запазени в бюджета за 2017 г. и да 

бъдат изключени от целта за намаляване 

на персонала с 5%, тъй като те 

съответстват на нова дейност; като има 

предвид, че Парламентът напълно 

спазва своята декларация относно 

намаляването на персонала с 5%, 

приложена към съвместните заключения 

относно бюджета за 2016 г.; 

В. като има предвид по-конкретно, 

че проект на коригиращ бюджет 

№ 3/2016 има за цел създаването на 

35 допълнителни постоянни длъжности 

за назначаването на допълнителни, 

въоръжени служители по сигурността в 

Европейския парламент; като има 

предвид, че тези длъжности следва да 

бъдат запазени в бюджета за 2017 г. и да 

бъдат изключени от целта за намаляване 

на персонала с 5%, тъй като те 

съответстват на нова дейност; като има 

предвид, че Парламентът напълно 

спазва своята декларация относно 

намаляването на персонала с 5%, 

приложена към съвместните заключения 

относно бюджета за 2016 г.; 

Or. en 
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Предложение за резолюция 

Съображение В a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Ва.  като има предвид, че 

компетентната комисия на 

Парламента научи за искането за 

назначаването на въоръжени 

служители по сигурността едва след 

като Комисията оповести проект на 

коригиращ бюджет № 3/2016; 

Or. en 
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Предложение за резолюция 

1 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 1a.  отбелязва факта, че 

процедурата по назначаване на 

въоръжени служители по 

сигурността в Европейския 

парламент беше започната преди 

Парламентът да одобри позицията 

на Съвета относно проект на 

коригиращ бюджет № 3/2016; 

Or. en 

 

 


