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Budžeta grozījuma Nr. 3/2016 projekts — iestāžu drošība  

Eiropas Parlamenta 2016. gada 25. oktobra rezolūcija par Padomes nostāju attiecībā uz 

Eiropas Savienības 2016. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 3/2016 projektu — iestāžu 

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

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu, 

– ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, 

Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam 

budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu1 un jo īpaši 

tās 41. pantu, 

– ņemot vērā Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgajā 

variantā pieņēma 2015. gada 25. novembrī2, 

– ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar 

ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam3, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu 

nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu 

pārvaldību4, 

– ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 3/2016 projektu, ko Komisija pieņēma 2016. gada 

30. jūnijā (COM(2016)0310), 

– ņemot vērā nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 3/2016 projektu, ko Padome 

pieņēma 2016. gada 11. oktobrī un nosūtīja Eiropas Parlamentam tajā pašā dienā 

(12600/2016 – C8-0409/2016), 

                                                 
1  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp. 
2  OV L 48, 24.2.2016. 
3  OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp. 
4  OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp. 



 

 

– ņemot vērā Parlamenta priekšsēdētāja 2016. gada 7. jūnija vēstuli Komisijas 

priekšsēdētājam, jo īpaši tās 3. punktu; 

– ņemot vērā paziņojumu par Iestāžu nolīguma 27. punkta piemērošanu, kas ir daļa no 

kopīgajiem secinājumiem, kuri 2015. gada 14. novembrī tika pieņemti samierināšanas 

procesā attiecībā uz 2016. gada budžetu; 

– ņemot vērā Reglamenta 88. un 91. pantu; 

– ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0295/2016), 

A. tā kā neseno teroristu uzbrukumu dēļ Savienības iestādes pārskatīja drošības vajadzības 

un atzina nepieciešamību pēc papildu līdzekļiem jau 2016. gadā; 

B. tā kā budžeta grozījuma Nr. 3/2016 projektā attiecīgi ir ierosināts par 

EUR 15,8 miljoniem palielināt drošības budžetu Eiropas skolām, Eiropas Parlamentam, 

Eiropas Komisijai, Tiesai, Eiropas Revīzijas palātai, Eiropas Ekonomikas un sociālo 

lietu komitejai, Reģionu komitejai un Eiropas Ārējās darbības dienestam; 

C. tā kā budžeta grozījuma Nr. 3/2016 projekts jo īpaši paredz izveidot vēl 35 papildu 

pastāvīgās štata vietas, lai Eiropas Parlamentā pieņemtu darbā papildu drošības 

darbiniekus; tā kā šīs štata vietas būtu jāsaglabā 2017. budžetā un tām nebūtu jāpiemēro 

5 % darbinieku skaita samazinājuma mērķis, jo šīs štata vietas ir saistītas ar jaunu 

darbību; tā kā Parlaments pilnībā ievēro kopīgajiem secinājumiem par 2016. gada 

budžetu pievienoto paziņojumu par 5 % darbinieku skaita samazinājumu, 

1. pieņem zināšanai Komisijas iesniegto budžeta grozījuma Nr. 3/2016 projektu; 

2. apstiprina Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 3/2016 projektu; 

3. uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžeta grozījums Nr. 3/2016 ir pieņemts galīgajā 

variantā, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī; 

4. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Revīzijas palātai un 

dalībvalstu parlamentiem. 

 


