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Sąjungos 2016 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 3/2016 projekto. Institucijų 
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Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį, 

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 

Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių 

taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/20021, 

ypač į jo 41 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai 

priimtą 2015 m. lapkričio 25 d.2, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 

Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa3, 

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 

tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto 

klausimais ir patikimo finansų valdymo4, 

– atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 3/2016 projektą, kurį Komisija priėmė 

2016 m. birželio 30 d. (COM(2016)0310), 

– atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 11 d. priimtą ir tą pačią dieną Europos Parlamentui 

perduotą Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 3/2016 projekto (12600/2016 – 

C8-0409/2016), 

– atsižvelgdamas į Parlamento Pirmininko 2016 m. birželio 7 d. laišką Komisijos 

Pirmininkui, ypač į jo 3 dalį, 
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– atsižvelgdamas į Europos Parlamento pareiškimą dėl Tarpinstitucinio susitarimo 27 

punkto taikymo, kuris sudaro dalį bendrų išvadų, padarytų 2015 m. lapkričio 14 d. per 

taikinimo procedūrą dėl 2016 m. biudžeto, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 88 ir 91 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0295/2016), 

A. kadangi pastarieji teroristiniai išpuoliai paskatino Sąjungos institucijas persvarstyti savo 

saugumo poreikius ir nustatyti, ar 2016 m. reikia papildomų išteklių; 

B. kadangi pagal Taisomojo biudžeto Nr. 3/2016 projektą siūloma biudžetą, skirtą 

saugumui užtikrinti Europos mokyklose, Europos Parlamente, Europos Komisijoje, 

Teisingumo Teisme, Europos Audito Rūmuose, Europos ekonomikos ir socialinių 

reikalų komitete, Regionų komitete ir Europos išorės veiksmų tarnyboje, padidinti iš 

viso 15,8 mln. EUR; 

C. kadangi Taisomojo biudžeto projekto Nr. 3/2016 tikslas – sukurti 35 papildomus 

nuolatinius etatus siekiant Europos Parlamente įdarbinti papildomų saugumo 

darbuotojų; kadangi tokie etatai turėtų būti įtraukti į 2017 m. biudžetą ir jiems turėtų 

būti netaikomas darbuotojų mažinimo 5 proc. tikslas, nes jie susiję su nauja veikla; 

kadangi Parlamentas visiškai laikosi savo pareiškimo dėl darbuotojų skaičiaus 

sumažinimo 5 proc., pridėto prie bendrų išvadų dėl 2016 m. biudžeto; 

1. atkreipia dėmesį į Komisijos pateiktą Taisomojo biudžeto Nr. 3/2016 projektą; 

2. patvirtina Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 3/2016 projekto; 

3. paveda Pirmininkui paskelbti, kad Taisomasis biudžetas Nr. 3/2016 yra galutinai 

priimtas ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje; 

4. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Audito Rūmams ir 

nacionaliniams parlamentams. 


