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19.10.2016 A8-0295/2 

Amendamentul  2 

Ulrike Lunacek, Indrek Tarand 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0295/2016 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2016: securitatea instituțiilor 

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

Propunere de rezoluție 

Considerentul C 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

C. întrucât proiectul de buget 

rectificativ nr. 3/2016 prevede, în special, 

crearea unui număr de 35 de posturi 

permanente suplimentare, pentru a permite 

recrutarea unui număr suplimentar de 

agenți de securitate în cadrul Parlamentului 

European; întrucât aceste posturi ar trebui 

menținute în bugetul pentru 2017 și nu ar 

trebui să intre sub incidența dispozițiilor 

care prevăd reducerea cu 5 % a efectivului 

de personal, deoarece ele corespund unei 

noi activități în cadrul instituției; întrucât 

Parlamentul își respectă pe deplin 

angajamentul referitor la reducerea cu 5 % 

a efectivului de personal, astfel cum este 

prevăzut în declarația sa anexată la 

concluziile comune privind bugetul pentru 

2016, 

C. întrucât proiectul de buget 

rectificativ nr. 3/2016 prevede, în special, 

crearea unui număr de 35 de posturi 

permanente suplimentare, pentru a permite 

recrutarea unui număr suplimentar de 

agenți de securitate înarmați în cadrul 

Parlamentului European; întrucât aceste 

posturi ar trebui menținute în bugetul 

pentru 2017 și nu ar trebui să intre sub 

incidența dispozițiilor care prevăd 

reducerea cu 5 % a efectivului de personal, 

deoarece ele corespund unei noi activități 

în cadrul instituției; întrucât Parlamentul își 

respectă pe deplin angajamentul referitor la 

reducerea cu 5 % a efectivului de personal, 

astfel cum este prevăzut în declarația sa 

anexată la concluziile comune privind 

bugetul pentru 2016, 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0295/3 

Amendamentul  3 

Ulrike Lunacek, Indrek Tarand 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0295/2016 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2016: securitatea instituțiilor 

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

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ca (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ca.  întrucât comisia competentă a 

Parlamentului a aflat de solicitarea de 

recrutare a agenților de securitate 

înarmați numai în momentul în care 

Comisia a prezentat public proiectul de 

buget rectificativ nr. 3/2016; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0295/4 

Amendamentul  4 

Ulrike Lunacek, Indrek Tarand 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0295/2016 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2016: securitatea instituțiilor 

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

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 1a.  constată că procedura de 

recrutare a agenților de securitate 

înarmați pentru Parlamentul European a 

fost lansată înainte ca Parlamentul să 

aprobe poziția Consiliului privind 

proiectul de buget rectificativ nr. 3/2016; 

Or. en 

 

 


