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Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. изтъква, че понастоящем Съюзът е 

изправен пред редица сериозни 

извънредни ситуации, а именно 

безпрецедентната криза с миграцията и 

бежанците; е убеден, че въпросът за 

осигуряването в бюджета на Съюза на 

необходимите финансови средства, 

които да са на равнището на 

политическите предизвикателства и 

чрез които да се даде възможност на 

Съюза да предприема ефективни 

действия в отговор на тези кризи, е 

изключително спешен и с висок 

приоритет; разбира, че кризата с 

миграцията и с бежанците не може да 

бъде решена само с финансови средства 

и че е необходим цялостен подход, 

насочен както към нейното вътрешно, 

така и към нейното външно измерение; 

счита, че извънредните обстоятелства 

изискват извънредни мерки и че е 

необходим силен политически 

ангажимент за осигуряването на свежи 

бюджетни кредити за тази цел; 

2. изтъква, че понастоящем Съюзът е 

изправен пред редица сериозни 

извънредни ситуации, а именно 

безпрецедентната криза с миграцията и 

бежанците; е убеден, че въпросът за 

осигуряването в бюджета на Съюза на 

необходимите финансови средства, 

които да са на равнището на 

политическите предизвикателства и 

чрез които да се даде възможност на 

Съюза да предприема ефективни 

действия в отговор на тези кризи, е 

изключително спешен и с висок 

приоритет; разбира, че кризата с 

миграцията и с бежанците не може да 

бъде решена само с финансови средства 

и че е необходим цялостен подход, 

насочен както към нейното вътрешно, 

така и към нейното външно измерение; 

счита, че извънредните обстоятелства 

изискват извънредни мерки и че е 

необходим силен политически 

ангажимент за осигуряването на свежи 

бюджетни кредити за тази цел; 

подчертава в този контекст, че 

солидарността е основополагащ 

принцип на бюджета на ЕС; изразява 

загриженост, че в кризата с 

бежанците солидарността не е 

еднакво изразена в различните 

държави членки; изисква от 

Европейската комисия да представи 
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предложение за това как бюджетът 

на ЕС може да подтикне държавите 

членки към по-балансиран подход към 

солидарността; 

Or. en 
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Предложение за резолюция 

Параграф 31 

 

Предложение за резолюция Изменение 

31. припомня, че в ПБ са предвидени 

повече средства в областта на 

сигурността и миграцията, включително 

схема с бюджет от 150 милиона евро за 

преместването на 40 000 лица, 

нуждаещи се от международна закрила, 

което е довело до надвишаване на 

тавана за тази функция от Комисията 

със 124 милиона евро и до 

предложението ѝ за съответно 

мобилизиране на Инструмента за 

гъвкавост; приветства факта, че Съветът 

изрази съгласие по принцип за 

мобилизиране на Инструмента за 

гъвкавост за тази цел; отбелязва обаче, 

че е необходим дългосрочен финансов 

план в отговор на кризата с бежанците и 

счита, че това също следва да се реши 

чрез преразглеждане на МФР; 

31. припомня, че в ПБ са предвидени 

повече средства в областта на 

сигурността и миграцията, включително 

схема с бюджет от 150 милиона евро за 

преместването на 40 000 лица, 

нуждаещи се от международна закрила, 

което е довело до надвишаване на 

тавана за тази функция от Комисията 

със 124 милиона евро и до 

предложението ѝ за съответно 

мобилизиране на Инструмента за 

гъвкавост; приветства факта, че Съветът 

изрази съгласие по принцип за 

мобилизиране на Инструмента за 

гъвкавост за тази цел; отбелязва обаче, 

че е необходим дългосрочен финансов 

план в отговор на кризата с бежанците, 

в това число създаването на фонд за 

издирване и спасяване, и счита, че това 

също следва да се реши чрез 

преразглеждане на МФР; 

Or. en 



 

AM\1076634BG.doc  PE570.904v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

21.10.2015 A8-0298/3 

Изменение  3 

Eider Gardiazabal Rubial, Vladimír Maňka 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0298/2015 

Жузе Мануел Фернандеш, Жерар Дьопре 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 г. - всички раздели 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 90 

 

Предложение за резолюция Изменение 

90. отново заявява, 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; отбелязва факта, че с 

оглед постигане на тази цел 

генералният секретар е отправил 

предложение до Бюрото; изразява 

съжаление, че до момента Бюрото 

все още не е взело решение в тази 

връзка; счита, че по отношение на 

прилагането на преразгледаните 

правила следва да се спази преходен 

период; очаква окончателното решение 

да влезе в сила най-късно през юли 2016 

г., крайната дата на преходния 

период; 

90. отбелязва, че в момента се 

изготвят новите правила относно 

парламентарните сътрудници;  

отново заявява, 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; следователно изисква от 

генералния секретар да представи на 

Бюрото преди края на 2015 г. 

предложение за решение, отнасящо 

се, наред с другото, до следните 

въпроси:  

 — ограничаване на броя на местните 

сътрудници на член на ЕП при 

спазване на специфични условия за 

упражняване на мандата на 

членовете на ЕП в различните 

държави членки; 

 — регулиране на разпределението на 

надбавката между местните и 

акредитираните парламентарни 

сътрудници; 
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 — реформиране на настоящата 

система за горна граница на 

заплатите на местните сътрудници 

с оглед на по-дългосрочна перспектива 

за приближаване към принципа за 

„равно заплащане за равен труд“; 

 — въвеждане на минимална заплата 

и максимален таван за 

възнагражденията на местните 

сътрудници в различни държави 

членки; 

 — включване на настоящите 

служители на националните 

делегации в обхвата на Устава на 

парламентарните сътрудници на 

Парламента; 

 призовава генералния секретар да 

предприеме всички необходими мерки, 

за да се гарантира, че стажантите, 

работещи за членовете на ЕП, имат 

право на надеждна стипендия и на 

социална закрила и че прилагането на 

тези правила се контролира от 

страна на службите на Парламента; 

приканва генералния секретар да 

въведе задължително обучение в 

областта на уважението и 

достойнството на работното място 

за членовете на ЕП и техните 

сътрудници; счита, че по отношение на 

прилагането на преразгледаните 

правила следва да се спази преходен 

период; приканва генералния секретар 

и Бюрото да докладват пред 

комисията по бюджети относно 

така получените преразгледани 

разпоредби във възможно най-кратки 

срокове и не по-късно от февруари 

2016 г., своевременно за подготовката 

на бюджетната прогноза на 

Парламента за финансовата 2017 

година; очаква окончателното решение 

да влезе в сила най-късно през юли 

2016 г.; 

Or. en 
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