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Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2016: Ασφάλεια των θεσμικών οργάνων 

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

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, ότι το 

σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 

3/2016 έχει ως στόχο τη δημιουργία 35 

πρόσθετων μόνιμων θέσεων για την 

πρόσληψη πρόσθετων υπαλλήλων 

ασφαλείας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θέσεις αυτές θα 

πρέπει να διατηρηθούν στον 

προϋπολογισμό του 2017 και να 

εξαιρεθούν από τον στόχο για μείωση του 

προσωπικού κατά 5%, δεδομένου ότι 

αντιστοιχούν σε νέα δραστηριότητα· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο 

σέβεται πλήρως τη δήλωσή του για μείωση 

του προσωπικού κατά 5%, που 

επισυνάπτεται στα κοινά συμπεράσματα 

για τον προϋπολογισμό του 2016· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, ότι το 

σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 

3/2016 έχει ως στόχο τη δημιουργία 35 

πρόσθετων μόνιμων θέσεων για την 

πρόσληψη πρόσθετων και ένοπλων 

υπαλλήλων ασφαλείας στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

θέσεις αυτές θα πρέπει να διατηρηθούν 

στον προϋπολογισμό του 2017 και να 

εξαιρεθούν από τον στόχο για μείωση του 

προσωπικού κατά 5%, δεδομένου ότι 

αντιστοιχούν σε νέα δραστηριότητα· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο 

σέβεται πλήρως τη δήλωσή του για μείωση 

του προσωπικού κατά 5%, που 

επισυνάπτεται στα κοινά συμπεράσματα 

για τον προϋπολογισμό του 2016· 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Γα.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου 

έλαβε γνώση του αιτήματος για την 

πρόσληψη ένοπλων υπαλλήλων 

ασφαλείας μόνον όταν η Επιτροπή 

δημοσιοποίησε το σχέδιο διορθωτικού 

προϋπολογισμού αριθ. 3/2016· 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 1α.  σημειώνει το γεγονός ότι η 

διαδικασία πρόσληψης ένοπλων φυλάκων 

για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

δρομολογήθηκε προτού εγκρίνει το 

Κοινοβούλιο τη θέση του Συμβουλίου για 

το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 

αριθ. 3/2016· 

Or. en 

 

 


