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Изменение  1 

Денис де Йонг, Меря Кюльонен, София Сакорафа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0098/2018 

Барт Стас 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: 

Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) 

COM(2017)0365 – C8-0274/2017 – 2017/2163(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 11 

 

Предложение за резолюция Изменение 

11. отбелязва, че в резултат на 

преместването на Колежа от 

Обединеното кралство в Унгария и 

значително по-ниския корекционен 

коефициент, който се прилага към 

заплатите на персонала на новото място, 

броят на напускащите служители се е 

увеличил; отбелязва, че са били 

въведени редица действия за смекчаване 

на последиците; отбелязва обаче, че 

ниските степени на длъжностите, в 

съчетание с ниския корекционен 

коефициент, не насърчават чужденците 

(особено от Западна и Северна Европа) 

да се преместят в Унгария и че 

вследствие на това географският баланс 

на персонала не е гарантиран; в тази 

връзка отбелязва, че през 2016 г. 30 % от 

всички служители на Колежа са били 

унгарци, което е несъразмерно голям 

брой; отбелязва със загриженост въз 

основа на доклада на Палатата, че 

голямото текучество на персонал може 

да засегне непрекъснатостта на работата 

на Агенцията и нейната способност да 

изпълнява дейностите, предвидени в 

работната ѝ програма, и посочва, че 

този проблем трябва да бъде решен; 

отбелязва освен това, че географският 

баланс на персонала оказва въздействие 

върху разходите за персонал, което 

11. отбелязва, че в резултат на 

преместването на Колежа от 

Обединеното кралство в Унгария и 

значително по-ниския корекционен 

коефициент, който се прилага към 

заплатите на персонала на новото място, 

броят на напускащите служители се е 

увеличил; отбелязва, че са били 

въведени редица действия за смекчаване 

на последиците; отбелязва обаче, че 

ниските степени на длъжностите, в 

съчетание с ниския корекционен 

коефициент, не насърчават чужденците 

(особено от Западна и Северна Европа) 

да се преместят в Унгария и че 

вследствие на това географският баланс 

на персонала не е гарантиран; в тази 

връзка отбелязва, че през 2016 г. 30% от 

всички служители на Колежа са били 

унгарци, което е несъразмерно голям 

брой; отбелязва със загриженост въз 

основа на доклада на Палатата, че 

голямото текучество на персонал може 

да засегне непрекъснатостта на работата 

на Агенцията и нейната способност да 

изпълнява дейностите, предвидени в 

работната ѝ програма, и посочва, че 

този проблем трябва да бъде решен; 

отбелязва освен това, че географският 

баланс на персонала оказва въздействие 

върху разходите за персонал, което 
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доведе до решението за прехвърляне на 

неизползваните средства от дял 1 към 

дял 3, което дава възможност за 

изпълнение на допълнителни 

оперативни дейности; 

доведе до решението за прехвърляне на 

неизползваните средства от дял 1 към 

дял 3, което дава възможност за 

изпълнение на допълнителни 

оперативни дейности; изразява 

загрижеността си относно 

принципите на правовата държава в 

Унгария и, в тази връзка, относно 

качеството на Колежа в дългосрочен 

план; подчертава необходимостта да 

се взема предвид ефективността при 

установяването или преместването 

на агенции в държавите членки; 

Or. en 

 

 


