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Марко Дзани, Марко Вали 

от името на групата EFDD 

 

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 61 

 

Предложение за резолюция Изменение 

61. подчертава следователно отново, 

че се противопоставя на концепцията 

за „резерв за преназначаване“ между 

агенциите, но потвърждава съгласието 

си с това да се освобождават 

длъжности чрез увеличаване на 

ефективността посредством засилване 

на административното сътрудничество 

между агенциите (като дори се 

анализират възможностите за сливане, 

когато е подходящо), както и чрез 

обединяване на определени функции с 

Комисията или с друга агенция; 

61. приветства концепцията за „резерв 

за преназначаване“ между агенциите и 

насърчава нейното използване, когато 

е възможно; потвърждава съгласието 

си с това да се намаляват длъжности 

чрез увеличаване на ефективността 

посредством засилване на 

административното сътрудничество 

между агенциите (като дори се 

анализират възможностите за сливане, 

когато е подходящо), както и чрез 

обединяване на определени функции с 

Комисията или с друга агенция; 

Or. en 
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Марко Дзани, Марко Вали 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0298/2015 

Жузе Мануел Фернандеш, Жерар Дьопре 
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Предложение за резолюция 

Параграф 75 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 75a. изразява съжаление поради 

увеличението на публичното 

финансиране за европейските 

политически партии (от 10 339 866 

EUR през 2008 г. до 31 400 000 EUR 

през 2016 г.) и за европейските 

политически фондации (от 4 268 630 

EUR през 2008 г. на 18 700 000 EUR 

през 2016 г.); 

Or. en 
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Марко Дзани, Марко Вали 

от името на групата EFDD 

 

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. изразява съжаление поради 

увеличението на разходите, свързани 

с парламентарни сътрудници; счита, 

че подкрепата за членовете на ЕП при 

изпълнението на техните 

парламентарни дейности вече е 

адекватна; 

Or. en 
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Предложение за резолюция 

Параграф 97 

 

Предложение за резолюция Изменение 

97. отново призовава за по-голяма 

прозрачност по отношение на 

надбавката за общи разходи за 

членовете на ЕП; призовава Бюрото на 

Парламента да работи за определяне на 

по-точни правила по отношение на 

отчетността на разходите, разрешени в 

рамките на тази надбавка, без да се 

създават допълнителни разходи за 

Парламента; 

97. отново призовава за по-голяма 

прозрачност по отношение на 

надбавката за общи разходи за 

членовете на ЕП; призовава Бюрото на 

Парламента да работи за определяне на 

по-точни правила по отношение на 

отчетността на разходите, разрешени в 

рамките на тази надбавка, без да се 

създават допълнителни разходи за 

Парламента; изисква освен това 

намаляване на заплатите, 

надбавките и пътните разноски на 

членовете на ЕП; 

Or. en 
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11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 106 

 

Предложение за резолюция Изменение 

106. възстановява ставката на 

стандартното намаление на 

първоначалното равнище от 4,5%, за 

да позволи на Комитета да посреща 

потребностите си и да се справя с 

постоянното намаляване на 

персонала в контекста на 

споразумението за сътрудничество 

между Парламента и Комитета; 

106. изисква радикално 

преразглеждане на ролята на 

Европейския икономически и социален 

комитет и съответно намаление на 

бюджетните кредити за него; 

Or. en 
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Марко Дзани, Марко Вали 

от името на групата EFDD 
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Жузе Мануел Фернандеш, Жерар Дьопре 
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Предложение за резолюция 

Параграф 108 

 

Предложение за резолюция Изменение 

108. намалява, от една страна, 

възнагражденията и надбавките със 

сума, съответстваща на 66 

повишения в степен и четири 

допълнителни длъжности, които не 

са отчетени в проектобюджета, с 

цел отразяване на прехвърлянето на 

тези длъжности в Парламента; 

108. изисква радикално 

преразглеждане на ролята на 

Комитета на регионите и съответно 

намаление на бюджетните кредити 

за него; 

Or. en 

 

 


