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BG Единство в многообразието BG 

24.4.2017 A8-0153/38 

Изменение  38 

Инес Аяла Сендер, Дерек Вон 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0153/2017 

Денис де Йонг 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.:  общ 

бюджет на ЕС - Европейски парламент 

2016/2152(DEC) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 21 

 
Предложение за резолюция Изменение 

21. призовава вътрешния одитор при 

представянето на своя годишен доклад 

да се съсредоточи повече върху 

аспектите, в които са установени 

недостатъци и/или нередности, както и 

да въведе процедури за оценяването на 

изпълнението и резултатите; 

призовава вътрешния одитор също да 

изготви доклад относно последващите 

действия, развитията и решенията, 

свързани установените проблеми по 

време на неговия мандат; 

21. призовава вътрешния одитор при 

представянето на своя годишен доклад 

да се съсредоточи повече върху 

аспектите, в които са установени 

недостатъци и/или нередности; 

призовава също така вътрешния 

одитор да предостави на комисията 

по бюджетен контрол докладите си 
относно последващите действия, 

развитията и решенията, свързани с 

установените проблеми по време на 

неговия мандат; призовава генералния 

секретар да въведе процедури за 

оценяването на изпълнението и 

резултатите; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

24.4.2017 A8-0153/39 

Изменение  39 

Инес Аяла Сендер, Дерек Вон 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0153/2017 

Денис де Йонг 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ 

бюджет на ЕС - Европейски парламент 

2016/2152(DEC) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 92 a (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 92 a. призовава Парламента, в 

интерес на равните възможности и 

зачитането на трудовите права, да 

приеме насоки относно определянето 

на степен на акредитираните 

парламентарни сътрудници и да 

разработи съответните ясни 

длъжностни характеристики, 

отговорности и задачи за всяка 

функционална група; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

24.4.2017 A8-0153/40 

Изменение  40 

Дерек Вон, Инес Аяла Сендер 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0153/2017 

Денис де Йонг 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ 

бюджет на ЕС - Европейски парламент 

2016/2152(DEC) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 32 

 
Предложение за резолюция Изменение 

32. припомня отговора на 

администрацията на въпрос № 75 от 

въпросника за освобождаването от 

отговорност на Парламента за 2013 

г., а именно, че е взела решение да 

прекрати „практиката на 

дългосрочни командировки..., ... което 

ще доведе до значителни икономии“, 

но вижда съществено противоречие 

във факта, че понастоящем 13 

служители са в дългосрочна 

командировка; счита, че 

дългосрочната командировка на 

служител с надбавка за експатриране 

и дневни надбавки до място, където 

лицето вече живее и работи, 

представлява осъдително използване 

на парите на данъкоплатците и 

противоречи на Правилника за 

персонала; настоява за изясняване на 

обстоятелствата за всяка 

дългосрочна мисия, и по-специално за 

оповестяването на причините и 

разходите за тази дългосрочна мисия; 

заличава се 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

24.4.2017 A8-0153/41 

Изменение  41 

Дерек Вон, Инес Аяла Сендер 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0153/2017 

Денис де Йонг 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ 

бюджет на ЕС - Европейски парламент 

2016/2152(DEC) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 32 

 
Предложение за резолюция Изменение 

32. припомня отговора на 

администрацията на въпрос № 75 от 

въпросника за освобождаването от 

отговорност на Парламента за 2013 г., а 

именно, че е взела решение да прекрати 

„практиката на дългосрочни 

командировки..., ... което ще доведе до 

значителни икономии“, но вижда 

съществено противоречие във факта, 

че понастоящем 13 служители са в 

дългосрочна командировка; счита, че 

дългосрочната командировка на 

служител с надбавка за експатриране 

и дневни надбавки до място, където 

лицето вече живее и работи, 

представлява осъдително използване 

на парите на данъкоплатците и 

противоречи на Правилника за 

персонала; настоява за изясняване на 

обстоятелствата за всяка 

дългосрочна мисия, и по-специално за 

оповестяването на причините и 

разходите за тази дългосрочна мисия; 

32. припомня отговора на 

администрацията на въпрос № 75 от 

въпросника за освобождаването от 

отговорност на Парламента за 2013 г., а 

именно, че е взела решение да прекрати 

„практиката на дългосрочни 

командировки..., ... което ще доведе до 

значителни икономии“, но отбелязва 

факта, че понастоящем 13 служители са 

в дългосрочна командировка (предимно 

с цел университетско 

обучение/стипендии и техническа 

помощ за подготовката на 

следващите председателства на 

Съюза и за информационните бюра); 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/42 

Изменение  42 

Дерек Вон, Инес Аяла Сендер 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0153/2017 

Денис де Йонг 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ 

бюджет на ЕС - Европейски парламент 

2016/2152(DEC) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 33 

 
Предложение за резолюция Изменение 

33. припомня, че всички 

длъжностни лица и други служители 

на Съюза, дори тези, които работят в 

кабинети, при изпълнение на 

задълженията си трябва да се 

ръководят единствено от 

интересите на Съюза съгласно 

правилата, предвидени в Правилника 

за персонала; отбелязва, че 

заплатите на длъжностните лица на 

Съюза са от парите на 

данъкоплатците, които не са 

предназначени да финансират 

служители, отговарящи за връзка с 

медиите, или други служители, 

ангажирани в популяризирането на 

националните политически интереси 

на председателя; призовава Бюрото 

да определи ясни разпоредби в 

правилника на Парламента; 

33. отбелязва, че един служител е 

назначен от Генералната дирекция за 

комуникация с място на работа в 

Брюксел;  припомня, че целта на 

дългосрочната командировка е била да 

се отговори на повишения интерес от 

страна на германската преса към 

работата на Европейския парламент 

(отговор на администрацията във 

връзка с втория въпросник от 

комисията по бюджетен контрол);  в 

тази връзка приветства факта, че 

служителят е работил изцяло в полза 

на интересите на институцията; 

Or. en 

 


