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Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska 

atomenergigemenskapen, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 

nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget 

och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/20021, särskilt 

artikel 41, 

– med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, slutgiltigt 

antagen den 25 november 20152, 

– med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 

2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–20203, 

– med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan 

Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete 

i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning4, 

– med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 3/2016 som kommissionen antog 

den 30 juni 2016 (COM(2016)0310), 

– med beaktande av den ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget nr 3/2016 som rådet 

antog den 11 oktober 2016 och översände till Europaparlamentet samma dag 

(12600/2016 – C8-0409/2016), 

– med beaktande av skrivelsen från Europaparlamentets talman till kommissionens 
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ordförande av den 7 juni 2016, i synnerhet punkt 3, 

– med beaktande av sitt uttalande som avser tillämpningen av punkt 27 i det 

interinstitutionella avtalet och som utgör del av de gemensamma slutsatser som lades 

fram den 14 november 2015 inom ramen för förlikningsförfarandet om 2016 års budget, 

– med beaktande av artiklarna 88 och 91 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0295/2016), och av följande 

skäl: 

A. De terrorattentat som nyligen begåtts har fått unionens institutioner att se över sina 

säkerhetsbehov och fastställa ett behov av ytterligare resurser 2016. 

B. I förslaget till ändringsbudget nr 3/2016 föreslås följaktligen en ökning av budgeten för 

säkerhet för ett totalt belopp på 15,8 miljoner EUR för Europaskolorna, 

Europaparlamentet, Europeiska kommissionen, Europeiska unionens domstol, 

Europeiska revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, 

Regionkommittén och Europeiska utrikestjänsten. 

C. Syftet med ändringsbudget nr 3/2016 är framför allt att inrätta ytterligare 

35 fasta tjänster för rekrytering av ytterligare säkerhetspersonal vid Europaparlamentet. 

Dessa tjänster bör bibehållas i 2017 års budget och undantas från målet att minska 

personalstyrkan med 5 %, eftersom de hänför sig till en ny verksamhet. Parlamentet 

respekterar till fullo sitt uttalande om minskningen av personalstyrkan med 5 %, vilket 

bifogats de gemensamma slutsatserna om 2016 års budget. 

1. Europaparlamentet noterar förslaget till ändringsbudget nr 3/2016, som lagts fram av 

kommissionen. 

2. Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt om förslaget till ändringsbudget 

nr 3/2016. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara ändringsbudget nr 3/2016 

slutgiltigt antagen och se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella 

tidning. 

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 

kommissionen och revisionsrätten samt till de nationella parlamenten. 

 


