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28.4.2015 A8-0144/23 

Изменение  23 
Юнус Омаржи, Лиа Ни Риада, Мариза Матиаш, Елеонора Форенца, Курцио 
Малтезе, Мари-Кристин Вержиа 
от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0144/2015 
Жерар Дьопре 
Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2016 година - Раздел I - 

Парламент 

2015/2012(BUD) 

Предложение за резолюция 
Параграф 1 
 

Предложение за резолюция Изменение 

1. приветства доброто сътрудничество 

между Бюрото на Европейския 

парламент и комисията по бюджети, 

установено по време на текущата 

бюджетна процедура, както и 

споразумението, постигнато по време 

на процеса на съгласуване на 

бюджета; 

1. приветства доброто сътрудничество 

между Бюрото на Европейския 

парламент и комисията по бюджети, 

установено по време на текущата 

бюджетна процедура; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/24 

Изменение  24 
Денис де Йонг, Лиа Ни Риада, Мариза Матиаш, Елеонора Форенца, Курцио 
Малтезе, Мари-Кристин Вержиа, Мат Карти, Мариза Матиаш, Фабио Де Мази, 
Елеонора Форенца, Курцио Малтезе, Рина Роня Кари 
от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0144/2015 
Жерар Дьопре 
Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2016 година - Раздел I - 

Парламент 

2015/2012(BUD) 

Предложение за резолюция 
Параграф 8 а (нов) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

 8a. призовава Бюрото на Европейския 

парламент да се погрижи за 

осигуряване на възможност 

секретариатът да проверява веднъж 

годишно отчета за разходите на 

членовете на ЕП, които желаят 

това. 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/25 

Изменение  25 
Юнус Омаржи, Лиа Ни Риада, Мариза Матиаш, Барбара Спинели, Елеонора 
Форенца, Курцио Малтезе, Мари-Кристин Вержиа 
от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0144/2015 
Жерар Дьопре 
Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2016 година - Раздел I - 

Парламент 

2015/2012(BUD) 

Предложение за резолюция 
Параграф 11 
 

Предложение за резолюция Изменение 

11. приветства споразумението за 

реализиране на икономии, постигнато 

между делегациите на комисията по 

бюджети и на Бюрото на заседанията по 

съгласуване от 14 и 15 април 2015 г., в 

сравнение с размера на предварителния 

проект на бюджетна прогноза, 

първоначално предложен от Бюрото; 

11. приветства предварителните 

разисквания за реализиране на 

икономии, проведени между 

делегациите на комисията по бюджети и 

на Бюрото на заседанията по 

съгласуване от 14 и 15 април 2015 г., в 

сравнение с размера на предварителния 

проект на бюджетна прогноза, 

първоначално предложен от Бюрото; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/26 

Изменение  26 
Юнус Омаржи, Мари-Кристин Вержиа, Мари-Кристин Вержиа 
от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0144/2015 
Жерар Дьопре 
Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2016 година - Раздел I - 

Парламент 

2015/2012(BUD) 

Предложение за резолюция 
Параграф 17 
 

Предложение за резолюция Изменение 

17. счита, че за да се гарантира 

подходяща помощ за членовете на ЕП 

при изпълнението на техните 

парламентарни дейности, е необходим 

нов баланс между акредитираните 

парламентарни сътрудници и местните 

сътрудници; за тази цел призовава 

генералния секретар да представи в най-

кратки срокове предложение за решение 

на Бюрото; счита, че при 

преразглеждането на настоящите 

правила следва да се предвиди преходен 

период и очаква окончателното решение 

да влезе в сила, считано от юли 2016 г. 

най-късно; 

17. счита, че за да се гарантира 

подходяща помощ за членовете на ЕП 

при изпълнението на техните 

парламентарни дейности, е необходим 

нов баланс между акредитираните 

парламентарни сътрудници и местните 

сътрудници; за тази цел призовава 

генералния секретар да представи в най-

кратки срокове предложение за решение 

на Бюрото; счита, че при 

преразглеждането на настоящите 

правила следва да се предвиди преходен 

период и очаква окончателното решение 

да влезе в сила, считано от януари 2016 

г. най-късно; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/27 

Изменение  27 
Лиа Ни Риада, Юнус Омаржи, Мат Карти, Мариза Матиаш, Фабио Де Мази, 
Барбара Спинели, Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Инеш Крищина Зубер, Курцио 
Малтезе, Патрик Льо Ярик, Пабло Иглесиас, Мигел Урбан Креспо, Таня Гонсалес 
Пеняс, Естефания Торес Мартинес, Лола Санчес Калдентей, Мари-Кристин 
Вержиа 
от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0144/2015 
Жерар Дьопре 
Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2016 година - Раздел I - 

Парламент 

2015/2012(BUD) 

Предложение за резолюция 
Параграф 19 а (нов) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

 19a. припомня, че Парламентът 

трябва да гарантира предоставянето 

на услуги по устни и писмени преводи, 

които да съответстват напълно на 

изискванията в договорите на ЕС, и 

по-специално да обезпечи подходящи 

условия на труд за всички членове на 

ЕП, подходящ и своевременен достъп 

до информация за всички европейски 

граждани и социални партньори, на 

всички официални езици на ЕС; 

настоява, ако е необходимо, да бъдат 

предприети извънредни преходни 

мерки за набиране на персонал; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/28 

Изменение  28 
Юнус Омаржи, Лиа Ни Риада, Мат Карти, Мариза Матиаш, Фабио Де Мази, 
Барбара Спинели, Елеонора Форенца, Курцио Малтезе, Патрик Льо Ярик, Пабло 
Иглесиас, Мигел Урбан Креспо, Таня Гонсалес Пеняс, Естефания Торес Мартинес, 
Лола Санчес Калдентей, Мари-Кристин Вержиа 
от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0144/2015 
Жерар Дьопре 
Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2016 година - Раздел I - 

Парламент 

2015/2012(BUD) 

Предложение за резолюция 
Параграф 20 
 

Предложение за резолюция Изменение 

20. счита, че Парламентът трябва да 

разполага с модерни и 

високоефективни работни 

пространства за членовете и 

служителите на ЕП; 

20. счита, че подновяването на 

обзавеждането в работните 

пространства на всички членове и 

служители на ЕП не е приоритет за 

бюджета за 2016 г.; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/29 

Изменение  29 
Юнус Омаржи, Лиа Ни Риада, Мат Карти, Мариза Матиаш, Фабио Де Мази, 
Елеонора Форенца, Курцио Малтезе, Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Инеш 
Крищина Зубер, Патрик Льо Ярик, Пабло Иглесиас, Мигел Урбан Креспо, Таня 
Гонсалес Пеняс, Естефания Торес Мартинес, Лола Санчес Калдентей, Мари-
Кристин Вержиа 
от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0144/2015 
Жерар Дьопре 
Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2016 година - Раздел I - 

Парламент 

2015/2012(BUD) 

Предложение за резолюция 
Параграф 32 
 

Предложение за резолюция Изменение 

32. подчертава, че изпълнението на 

целта за намаляване броя на 

служителите с 5 %, както бе решено в 

рамките на споразумението за МФР за 

периода 2014 – 2020 г., следва да 

продължи и през 2016 г.; приветства 

потвърждението, че служителите, 

работещи за политическите групи, ще 

бъдат изключени от целта за 

съкращаване на персонала, което 

съответства напълно на горепосочените 

резолюции на Парламента относно 

бюджетите за 2014 и 2015 г.; 

32. подчертава, че изпълнението на 

целта за намаляване броя на 

служителите с 5 %, както бе решено в 

рамките на споразумението за МФР за 

периода 2014 – 2020 г., следва да не 

продължава през 2016 г.; приветства 

потвърждението, че служителите, 

работещи за политическите групи, ще 

бъдат изключени от целта за 

съкращаване на персонала, което 

съответства напълно на горепосочените 

резолюции на Парламента относно 

бюджетите за 2014 и 2015 г.; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/30 

Изменение  30 
Юнус Омаржи, Елеонора Форенца, Курцио Малтезе, Мари-Кристин Вержиа 
от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0144/2015 
Жерар Дьопре 
Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2016 година - Раздел I - 

Парламент 

2015/2012(BUD) 

Предложение за резолюция 
Параграф 33 
 

Предложение за резолюция Изменение 

33. отбелязва, че за 2016 г. се предлага 

съкращаването на 57 длъжности от 

щатното разписание на 

секретариата на Парламента, което 

следва да доведе до икономии в размер 

на близо 1,8 милиона евро, като се има 

предвид, че някои от тези длъжности 

понастоящем са свободни и че 

лицата, заемащи останалите 

длъжности, ще се пенсионират или 

ще бъдат преместени на друга 

длъжност в хода на годината; 

отбелязва предложението за премахване 

на още две длъжности от щатното 

разписание на Парламента и 

прехвърлянето им в Комисията във 

връзка с изпълнението на два 

междуинституционални проекта в 

областта на информационните 

технологии, управлявани от Комисията, 

и следователно създаването на две 

допълнителни длъжности в щатното 

разписание на Комисията за 2016 г.; 

33. отбелязва предложението за 

премахване на още две длъжности от 

щатното разписание на Парламента и 

прехвърлянето им в Комисията във 

връзка с изпълнението на два 

междуинституционални проекта в 

областта на информационните 

технологии, управлявани от Комисията, 

и следователно създаването на две 

допълнителни длъжности в щатното 

разписание на Комисията за 2016 г.; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/31 

Изменение  31 
Юнус Омаржи, Мат Карти, Фабио Де Мази, Мариза Матиаш, Барбара Спинели, 
Елеонора Форенца, Курцио Малтезе, Патрик Льо Ярик, Пабло Иглесиас, Мигел 
Урбан Креспо, Таня Гонсалес Пеняс, Естефания Торес Мартинес, Лола Санчес 
Калдентей, Мари-Кристин Вержиа 
от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0144/2015 
Жерар Дьопре 
Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2016 година - Раздел I - 

Парламент 

2015/2012(BUD) 

Предложение за резолюция 
Параграф 6 а (нов) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

 6a. счита, че в контекста на 

настоящите бюджетни усилия 

увеличаването на надбавката за 

парламентарни сътрудници не 

представлява приоритет. 

Or. en 

 

 


