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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa C 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

C. Billi, b’mod partikolari, l-abbozz 

ta’ baġit emendatorju Nru 3/2016 għandu l-

għan li joħloq 35 post tax-xogħol 

permanenti addizzjonali għar-reklutaġġ ta’ 

aġenti tas-sigurtà addizzjonali fil-

Parlament Ewropew. billi dawn il-postijiet 

tax-xogħol għandhom jinżammu fil-baġit 

tal-2017 u għandhom jiġu eżenti mill-

objettiv ta’ tnaqqis fil-persunal ta’ 5 %, 

billi dawn jikkorrispondu għal attività 

ġdida; billi l-Parlament jirrispetta bis-sħiħ 

id-Dikjarazzjoni tiegħu dwar tnaqqis ta’ 

5 % tal-persunal annessi mal-

konklużjonijiet konġunti dwar il-

Baġit 2016; 

C. Billi, b’mod partikolari, l-abbozz 

ta’ baġit emendatorju Nru 3/2016 għandu l-

għan li joħloq 35 post tax-xogħol 

permanenti addizzjonali għar-reklutaġġ ta’ 

aġenti tas-sigurtà addizzjonali u armati fil-

Parlament Ewropew. billi dawn il-postijiet 

tax-xogħol għandhom jinżammu fil-baġit 

tal-2017 u għandhom jiġu eżenti mill-

objettiv ta’ tnaqqis fil-persunal ta’ 5 %, 

billi dawn jikkorrispondu għal attività 

ġdida; billi l-Parlament jirrispetta bis-sħiħ 

id-Dikjarazzjoni tiegħu dwar tnaqqis ta’ 

5 % tal-persunal annessi mal-

konklużjonijiet konġunti dwar il-

Baġit 2016; 

Or. en 
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 Ca.  billi l-kumitat kompetenti tal-

Parlament sar jaf dwar it-talba għar-

reklutaġġ ta’ aġenti tas-sigurtà armati 

biss meta l-Kummissjoni ppreżentat 

abbozz ta’ baġit emendatorju Nru 3/2016 

b'mod pubbliku. 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 1a.  jieħu nota tal-fatt li l-proċedura 

ta’ reklutaġġ ta' gwardji tas-sigurtà 

armati għall-Parlament Ewropew tnediet 

qabel ma l-Parlament approva l-pożizzjoni 

tal-Kunsill dwar l-abbozz ta’ baġit 

emendatorju Nru 3/2016; 

Or. en 

 

 


