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Het Europees Parlement, 

– gezien artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap 

voor Atoomenergie, 

– gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de 

Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de 

algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 

1605/20021, en met name artikel 41, 

– gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, 

definitief vastgesteld op 25 november 20152, 

– gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot 

bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-20203, 

– gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees 

Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de 

samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer4, 

– gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2016, goedgekeurd door de 

Commissie op 30 juni 2016 (COM(2016)0310), 

– gezien het standpunt inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2016, 

vastgesteld door de Raad op 11 oktober 2016 en toegezonden aan het Europees 

Parlement op die dag (12600/2016 – C8-0409/2016), 

                                                 
1 PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1. 
2 PB L 48 van 24.2.2016. 
3 PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884. 
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– gezien de brief van de Voorzitter van het Europees Parlement aan de voorzitter van de 

Commissie van 7 juni 2016, in het bijzonder paragraaf 3 ervan, 

– gezien zijn verklaring over de toepassing van punt 27 van het Interinstitutioneel 

Akkoord, die deel uitmaakt van de gezamenlijke conclusies die op 14 november 2015 in 

het kader van de bemiddelingsprocedure over de begroting 2016 werden bereikt, 

 – gezien de artikelen 88 en 91 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A8-0295/2016), 

A. overwegende dat de recente terreuraanvallen de EU-instellingen ertoe hebben aangezet 

hun veiligheidsbehoeften te herzien en te constateren dat er in 2016 behoefte is aan 

bijkomende middelen; 

B. overwegende dat in het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2016 derhalve wordt 

voorgesteld de begroting voor veiligheid in de Europese Scholen, het Europees 

Parlement, de Europese Commissie, het Europees Hof van Justitie, de Europese 

Rekenkamer, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's 

en de Europese Dienst voor extern optreden te versterken met een totaal bedrag van 

15,8 miljoen EUR; 

C. overwegende dat met name door middel van het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 

3/2016 wordt beoogd 35 extra ambten te creëren voor de indienstneming van extra 

beveiligingspersoneel in het Europees Parlement; overwegende dat deze ambten voor 

2017 gehandhaafd moeten blijven en moeten worden vrijgesteld van de doelstelling tot 

vermindering van de personeelsformatie met 5 %, omdat zij op een nieuwe activiteit 

betrekking hebben; overwegende dat het Europees Parlement zijn verklaring over de 

vermindering van het personeelsbestand met 5 % bij de gezamenlijke conclusies over de 

begroting 2016 volledig eerbiedigt; 

1. neemt kennis van het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2016, zoals ingediend 

door de Commissie; 

2. keurt het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting 

nr. 3/2016 goed; 

3. verzoekt zijn Voorzitter te constateren dat de gewijzigde begroting nr. 3/2016 definitief 

is vastgesteld en zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de 

Europese Unie; 

4. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 

alsmede aan de Rekenkamer en de nationale parlementen. 


