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BG Единство в многообразието BG 

24.4.2017 A8-0153/43 

Изменение  43 

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 общ бюджет на ЕС - Европейски парламент 

2016/2152(DEC) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 34 

 
Предложение за резолюция Изменение 

34. отбелязва решението на 

председателя от 21 октомври 2015 г., 

с което той целеше на ръководни 

длъжности в Парламента да бъдат 

назначени лица без съблюдаване на 

процедури, и по-специално без покани 

за представяне на заявления; 

отбелязва, че това решение „не 

съответства на правилата“ (отговор 

на администрацията във връзка с 

втория въпросник на комисията по 

бюджетен контрол); настоява 

решението на председателя да бъде 

официално отменено; 

34. приветства факта, че всички 

решения относно персонала в 

кабинета на бившия председател на 

Парламента следваха становищата 
на администрацията на Парламента и 

че препоръките на администрацията 

бяха следвани от кабинета; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

24.4.2017 A8-0153/44 

Изменение  44 

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 общ бюджет на ЕС - Европейски парламент 

2016/2152(DEC) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 35 

 
Предложение за резолюция Изменение 

35. отбелязва, че на 15 декември 

2015 г. председателят е оправомощил 

себе си да разпределя на членовете на 

своя кабинет – освен 

съществуващата надбавка за кабинета 

– неограничена по размер специална 

надбавка, въпреки че в Правилника за 

персонала подобна специална надбавка 

не е предвидена; поставя отново 

въпроса за законосъобразността на 

това оправомощаване и за 

валидността на специалните 

надбавки; изисква да се обмисли дали 

въпросното решение следва да бъде 

отменено; 

35. отбелязва, че персоналът в 

кабинета на председателя на 

Парламента обикновено се поставя 

на по-висока степен отколкото в 

основната си кариера, като знак на 

признание на увеличените им 

отговорности и задължения, и че те 

имат право на надбавка за кабинета, 

която се изплаща и на членовете на 

кабинетите на генералния секретар и 

заместник генералния секретар; 

припомня, че в кабинета на бившия 

председател на Европейския 

парламент по-високи надбавки за 

кабинет бяха изплащани само на 

двама членове на персонала, които 

„заради Правилника за 

длъжностните лица не могат да 

бъдат командировани в по-висока 

степен“ (отговор на 

администрацията във връзка с 

втория въпросник от комисията по 

бюджетен контрол) с цел еднакво 

третиране на всички членове на 

кабинета; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/45 

Изменение  45 

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 общ бюджет на ЕС - Европейски парламент 

2016/2152(DEC) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 35 a (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 35 а. отбелязва, че решенията 

относно персонала, които в крайна 

сметка бяха взети през декември 2015 

г. от бившия председател на 

Парламента, бяха разгледани от 

администрацията преди да бъдат 

подписани и беше обявено, че 

съответстват на регулаторната 

рамка на Парламента;   изисква от 

генералния секретар да потвърди 

съответствието с правилата; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/46 

Изменение  46 

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 общ бюджет на ЕС - Европейски парламент 

2016/2152(DEC) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 38 

 
Предложение за резолюция Изменение 

38. изразява съжаление от факта, 

че Парламентът освободи от 

отговорност своя председател във 

връзка с изпълнението на бюджета на 

Парламента за финансовата 2014 

година и в последната минута заличи 

важни параграфи, повдигайки 

допълнителни въпроси във връзка с 

политическите дейности и 

финансовото поведение на 

председателя по време на 

европейските избори през 2014 г.; 

заличава се 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/47 

Изменение  47 

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 общ бюджет на ЕС - Европейски парламент 

2016/2152(DEC) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 38 

 
Предложение за резолюция Изменение 

38. изразява съжаление от факта, че 

Парламентът освободи от отговорност 

своя председател във връзка с 

изпълнението на бюджета на 

Парламента за финансовата 2014 година 

и в последната минута заличи важни 

параграфи, повдигайки допълнителни 

въпроси във връзка с политическите 

дейности и финансовото поведение на 

председателя по време на европейските 

избори през 2014 г.; 

38. изразява съжаление от факта, че 

Парламентът освободи от отговорност 

своя председател във връзка с 

изпълнението на бюджета на 

Парламента за финансовата 2014 година 

(с 480 гласа „за“, 149 – „против“ и 16 

въздържали се) и че в последната 

минута заличи важни параграфи, 

повдигайки допълнителни въпроси във 

връзка с политическите дейности и 

финансовото поведение на председателя 

по време на европейските избори през 

2014 г., след като получи отговори и 

разяснения както от председателя, 

така и от генералния секретар; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0153/48 

Изменение  48 

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 общ бюджет на ЕС - Европейски парламент 

2016/2152(DEC) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 101 б (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 101 б. отбелязва обаче, че е 

отговорност на пътническото бюро 

на ЕП (TOS) на Генерална дирекция 

„Финанси“ да договаря предложените 

цени за пътуване членовете и 

служителите на ЕП в рамките на 

работата си в Парламента със 

съответните дружества 

(авиокомпании,, влакове, чартър 

Thalys и т.н.);  отбелязва, че 

туристическата агенция на 

Парламента разглежда както 

договорените от TOS цени, така и 

цените, предлагани от техните 

собствени дружества и винаги се 

предлага най-ниската цена; също 

така отбелязва, че туристическата 

агенция винаги предлага четири 

тарифни възможности (Business, Eco 

Flex, Eco и Low Cost, ако има такъв); 

отбелязва, че проектът за 

ангажимент на пътуващите доведе 

до подобрения по отношение на 

вътрешното сътрудничество между 

TOS и пътническата агенция за 

осигуряване на по-персонализирана 

услуга за потребителите и изисква 

двете страни да продължават да 

подобряват това сътрудничество и 

качеството на предлаганите услуги; 
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24.4.2017 A8-0153/49 

Изменение  49 

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 общ бюджет на ЕС - Европейски парламент 

2016/2152(DEC) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 102 

 
Предложение за резолюция Изменение 

102. призовава агенцията активно да 

се стреми да предлага по-ниски цени, 

независимо коя е въпросната 

авиокомпания; изисква агенцията да 

въведе процес за получаване на обратна 

информация (анкети за удовлетвореност 

на потребителя) с оглед на установяване 

на областите, в които би могъл да бъде 

постигнат допълнителен напредък; 

102. призовава  TOS активно да се 

стреми да осигурява по-ниски цени, 

независимо коя е въпросната 

авиокомпания; изисква  TOS, в 

сътрудничество с агенцията, да въведе 

процес за получаване на обратна 

информация (анкети за удовлетвореност 

на потребителя) с оглед на установяване 

на областите, в които би могъл да бъде 

постигнат допълнителен напредък; 

Or. en 

 


